
ЖҮРЕКЖАРДЫ БЕТАШАР

«Ана тілі» 
газетінің ұжымына!

Еліміздің ақпараттық кеңістігінде �з орны 
бар «Ана тілі» газетінің жарық к�ре бас-
тағанына 30 жыл толу мерейтойымен, осы 
басылымның тұрақты оқырманы ретінде шын 
жүректен құттықтаймын.

Тағдырлы �ткелдерден аман �ткен ана 
тіліміздің жай-күйі осы бір басылымның оқыр-
манға жол тартуына себеп болды. Ұлттық 
арман-аңсармен қол жеткізген тәуел  сіздіктен 
бергі уақытта «Ана тілі» газеті оқырманының 
қасынан табылды, биік мұраттарға жетеледі, 
абыройлы ағарту шылық міндет ті адал атқара 
білді. Мемлекеттік тілдің айырықша р�лін 
 бұ қараға түсіндіріп, насихаттауда «Ана тілі» 
қайыспас қара нардың жүгін к�теріп келеді.

Тіл – тарихпен, мәдениетпен, әдебиет пен, 
қоғамдағы �зге де салалармен ты ғыз бай-
ланысты. Мұны газет бетінде жарық к�ріп 
жүрген толғамды материалдар айғақтайды.

Қазақта «орда бұзар – отыз жас» деген с�з 
бар. Демек, руханият мәселелерін жан-жақты 
к� теріп жүрген басылым – шы ғар ма шы лық тың 
нағыз шабытты ша ғында. Олай болса, газет 
ұжымы алдағы уа  қытта да еліміздің игілігі үшін 
табыс ты еңбек етіп, оқырман к�ңілінен шығар 
ойлы дүниелерімен қуанта беретініне сенім мол.

Ұлттық баспас�здің қарлығаш тарының бірі 
саналатын «Қазақ» газетінің антына адал 
болыңыздар!

Жүйрікпен де ісі жоқ, жүлдемен де,
Ж�ні б�лек бір жанмын «Тіл!» дегенде.
Тілім менің,
Сыйынған пірім менің,
Қашан қанат жаяды іргелі елде?!

Жылуы жоқ  жылдары жұтады ма,
Жұпар жұға қоймады бұтағына.
Кіре жаздап аз қалған,
Түсі қызыл
құрып бітер тілдердің Кітабына.

Ата Заңда болғанмен санаты ірі,
Арзымады �мірден алатыны.
Сонда оған қол созған
Отыз түгіл,
Онға тола қоймаған «Ана тілі».

Сол ойлады ұлт қамын, ұлыс қамын,
Жұма сайын жұмылып жұмысқа мың.
Пілден г�рі 
ірі екен ілгендері, 
Тілден м�рі т�гілген «құмырсқаның».

– Кетпе, – деді, – к�ненің туы құлап,
Кемер белдік беліне буынып ап.
Күні батқан ұсынды уыз с�зді,
Құмы қапқан кезеңнен суырып ап.

Ақпар алып  сармат пен сақтарынан,
Арыстарын тірілтті аттары нән;
Алтын тонды жақсысын алып шықты,
Салқын тоңды тарихтың қатпарынан.

Тіршіліктің тартысқа толы мына
Түскен де �зі тайынбай жорығына;
– Тұзақтағы тілімді қондырам, – деп, –
құжаттағы құрметті орынына.

Майдандасқан мәңгүртпен – мазағыңмен,
Адам түгіл, к�термес азабын д�ң.
Осы газет –
Миына қазағының –
қазақ, – деген ұғымды жаза білген.

Антын, салтын қастерлеп пәк мүсіндей,
Адам адам болмайды қатты сүймей.
Жақтайтынға байыптау – бұл басылым,
Қақпайтынға айыптау актісіндей.

«Ана тілім», �зіңсің �тімді үні,
Тұлпарына жеткізген тоқымдыны.
Құтты болсын отызың!
Атажұрттың
апта сайын шығатын ОҚУЛЫҒЫ!

Бүкіл ел басына түскен тақсіретті 
жылдардың зілзала салмағы, әсіресе 
қазақ ұлтын тым ойсыратып кетті. 
Ұлт қадірі мен тағдырын тәлкек 
 еткен қаншеңгел саясат нәтижесінде 
ашаршылыққа ұрынып, сан жағынан 
бір ойсыраған халық, сол қиямет жыл-
дарда бетке шығар перзенттерінен де 
қатар айырылып – сапалық жағынан 
да оталды. Сол зұлмат саясаттың 
«арқасында» әлденеше ұрпақ талай 
уақыт бойы елім деп еңіреген ірі 
тұлғаларын жау қатарында санап �сті. 
Шәкәрім мен Ахметтің, Міржақып 
пен Мағжанның, Жүсіпбек пен 
Ғұмарлардың ғажайып творчествосы-
нан мақұрым қалды. Осының �зі-ақ 
ұрпақ санасы үшін қаншама кемшілік 
болды десеңізші.

Бүгінгі Наурыз мерекесі де сол 
сенбеушілік пен шектеушіліктің сіре 
мұзы астынан таяуда ғана с�гіліп 

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№11-12 
(1528-1529)
19 наурыз – 

1 сәуір
2020 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

16+

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:

ОҚУЛЫҚ
ОҚЫРМАНҒА АРНАУ СӨЗ

(Ұлт газеті – «Ана тілі» 
апталығының 30 жылдық 

мерейтойына)

«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНІҢ 
АНТЫНА АДАЛ БОЛЫҢЫЗДАР!

Ұлт басылымына – 30 жыл

Абзал Б�КЕН,
ақын, халықаралық «Алаш» 
сыйлығының иегері

 алынды. Алпыс жылдан астам уақыт 
т�л тойы – Жаңа жыл мейрамын ашық 
 мерекелеуден тыйылып  келген халықтың 
онымен қалай сағына қауышып, үлкен 
мереке, думанға  айналдырып �ткізгені 
күні кешегідей есте. Биыл да ол жаңа 
нышандармен байып, мән-мазмұны 
т о л ы ғ ы п ,  а ж а р л а н а ,  с ы м б а т т а н а 
түскен қалпымен Жылқы жылын ертіп 
арамызға жарқын жүзбен тағы келіп 
отыр. Маңдайы ашық, қадамы құтты.

Былтырғы Наурыздан биылғы 
Наурызға дейін елімізде талай елеулі 
�згерістер �тті, санаға салмақ түсірер 
серпілістер, рухани түлеулер одан 
әрі  �рістеді .  Солардың арасын-
да, әсіресе ұлтымыздың болашақ 
тағдырына �лшеусіз к�мек к�рсететін 
аса зор оқиғалардың бірі – қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе беру туралы 
Заң қабылданғаны еді. Оны қалың 
жұртшылық пұшайман қалге түскен 

ана тілімізге қамқорлық жасау үшін 
дер кезінде қолға алынған маңызды 
шара ретінде бағалады.

А л а й д а  З а ң н ы ң  қ а б ы л д а н у ы 
бар да,  оның жүзеге асуы және 
бар.  Республикамызда бұған дейін 
де тіл туралы заңдар мен қаулылар 
қ а б ы л д а н ғ а н ы  б е л г і л і ,  б і р а қ 
саптыаяққа ас құйып,  сабынан қарауыл 
қараған сескенгіш те сезіктенгіш 
замандарда �зіміз  болып, �зге бо-
лып үркіп жүріп, тіл �рісін жұтатып 
тынған жоқпыз ба. Осы жайлар тағы да 
қайталанбас үшін не істемекке керек!

<рине, бұл орайдағы шаралар 
«Тіл туралы» Заңның әр  баптарында 
арнайы к�рсетілген. Дегенмен, оған 
қалың әлеуметтің, ана тілінің тағдыры 
үшін жаны ауырып, жүрегі сыздай-
тын әрқайсымыздың да шынайы 
к�мегіміз қажет екендігі тағы да 
дау тудырмаса керек. >ткен жылғы 
қазан айының 21-і күні дүниеге 
келген республикалық «Қазақ тілі» 
қоғамының к�здеген басты мүддесі 
де, міне, осыған саятын. Қоғам �зінің 
жер-жерде құрылған ұйымдары, 
қалың мүшелері арқылы қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретінде кеңінен 
қолданылуына қажетті к�мек беретін 
қолғабысшы күш ретінде шаңырақ 
к�терген еді.

М і н е ,  б ү г і н  х а л қ ы м ы з д ы ң 
дәстүрлі Жаңа жылының алғашқы 
к ү н і н д е ,  Н а у р ы з  м е й р а м ы м е н 
бірге сол «Қазақ тілі» қоғамының 
мақсат-мүддесін жүзеге асыруға 
к�мектесетін т�л басылымы – «Ана 
тілі» апталық газетінің де тұңғыш 
саны жарық к�ріп отыр. Осы уақытқа 
дейін республикамызда к�пшілікке 
арналған мұндай басылымның 
болмағанын, тіл мүддесін қорғау 
мәселесінің к�зден таса, к�ңілден 
қағыс қалып келгендігін еске алсақ, 
бұл апталықтың ашылуының �зі 
халқымыздың рухани �міріндегі 
елеулі оқиға екендігі даусыз.

(Жалғасы 2-бетте)

Барша әлемге ықпал-әсері ерекше байқалу үстіндегі жаңаша ойлау саясатының 
халқымыз санасын дүр сілкінтіп, рухани өмірімізге зор өзгерістер алып келгені 
бүгіндері қай-қайсымыз үшін де даусыз ақиқат.
Талай жылдар бойы ойы тұмшаланып, пікірі тұқыртылып келген әлеумет енді 
ғана томағасын сыпырған қырандай айналасын айқын да ашық шолуға мүмкіндік 
алды. Сөйтсе, бұған дейін оның ілдім деп, қақтым деп жүргенінің дені өз тұтамы 
мен тегеурінінің сығымына сай бола бермегенге ұқсайды. Алғырлығында шек жоқ 
екені анық, бірақ оны тануда, түлетуі мен баптауында кінәрат жіберілгендей.
Әйтпесе, әуелден ұласқан ұлан-ғайыр тарихы, ұлы далалық салқар мәдениеті, 
тұңғиық ой мен өре дәстүрі, бағзы заманалардан бері өсіп-өркендеу үстінде 
келе жатқан өрнекті де оралымды тілі бар ұлтымыздың әлденеше онжылдықтар 
ішінде ғана өзін халық ретінде танытуға тиіс ең басты ерекшеліктерінен айырыла 
жаздағанын қалай түсінбекке керек.



2 №11-12 (1528-1529)
19 наурыз – 1 сәуір
2020 жыл

ANA TILIК Ө З І Ң Н І Ң  Қ А Р А Ш Ы Ғ Ы Н Д А Й

Жұмабек КЕНЖАЛИН, саяси 
ғылым кандидаты. Қазақстан 
Журналистер Академиясының 
толық мүшесі – академигі. 
«Қазақ газеттері» ЖШС-ның 
 1999-2006 және 2009-2017 
жылдардағы Бас директоры – 
Редакторлар кеңесінің т�рағасы. 

Мереке ҚҰЛКЕНОВ, Қазақстан 
Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері, Президент 
сыйлығының лауреаты. «Қазақ 
газеттері» ЖШС-ның 2006-2008 
жылдардағы Бас директоры – 
Редакторлар кеңесінің т�рағасы.

Бауыржан ОМАРҰЛЫ, филология 
ғылымының докторы, профессор, 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі. «Қазақ 
газеттері» ЖШС-ның 2008-2009 
жылдардағы Бас директоры – 
Редакторлар кеңесінің т�рағасы.

Шәмшидин ПАТТЕЕВ,  
 Президент сыйлығының 
 лауреаты, «Құрмет» орденінің 
иегері. «Қазақ газеттері» 
ЖШС-ның 2017 жылдан бері
Бас  директоры – Редакторлар 
кеңесінің т�рағасы. 

жарық к�рген сәттен бастап бар қазақтың 
сүйкімді газетіне айналды. Демі ішін 
 жарып шыққан демократиялық қоғамның 
алғашқы сәт-сағатынан  бастап тірсегі 
тілініп, есесі кеткен Қазақ тілінің мәртебесі 
үшін ымырасыз күреске шықты. Ақырып 
теңдік сұрады. Күнгейлі-теріскейлі 
сәттердің бәрі баспас�з шежіресінде 
 жазулы. 

М е н і ң  з а м а н д а с т а р ы м  д ә л  с о л 
шақта к�зін тырнап ашып, есігін қай 
жақтан ашарын білмей дағдарып тұрған 
қоғам к�шіне енді ғана ілесе бастаған 
шақ еді... Осы отыз жылдың бедерінде 
«Ана тілі» басылымында есім-сойы елге 
мәлім к�рнекті қаламгерлер, журналист-
публицистер, ғалымдар, техникалық 
қызметкерлер аянбай абыройлы жұмыс 
істеді. Ақпараттық кеңістіктің шырайын 
кіргізіп, бірінің шынтағын бірі сезіне 
жүріп ұлт басылымының жалауын тіктеген 
сол аға буын әріптестерге мадақ!

Күрестердің күресі – тіл үшін күрес!
Қазақ Елінің азаттығы жолында бірі 

моласыз, бірі баласыз шаһид кеткен �ткен 
ғасырдың басындағы ұлт қайраткерлерінің 
саяси-әлеуметтік күрес жолында ҚАЗАҚ 
ТІЛІНІҢ тағдырына алаңдамағаны кемде-
кем.

Бүгінгі мерейлі шақта сол ұлылары-
мыздың жансарайын жарып шыққан 
жанайқайларын жаңа ұрпақ санасында бір 
жаңғыртсақ артық болмас. 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
ТАҢЫН КҮЗЕТКЕН...

«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРІНІҢ» 
БАСШЫЛАРЫ: КЕШЕ және  БҮГІН

Жанарбек ӘШІМЖАН,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері,
ҚР Президент сыйлығының лауреаты

Ақпарат айдынында үлкен қиындықтар туып, газет-журналдардың тағдыры тығырыққа тіреле бастаған тұста бірнеше 
басылымның басын қосқан «Қазақ газеттері» ЖШС құрылды. Қазіргі таңда Серіктестікке қарасты бес газет, бес журнал 

шығып келеді. Солардың бірі – бүгінде 30 жылдығын атап өтіп жатқан «Ана тілі» ұлт газеті. 

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

Ахмет Байтұрсынұлы «>з тілімен 
с�йлескен, �з тілімен жазған жұрттың 
ұлттығы еш уақытта адамы құрымай 
жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, 
жоғалуына да себеп болатын нәрсенің 
ең қуаттысы – ТІЛ» деп жанұшырса, 
Қараштың Ғұмары: «Тіл болмаса, ұлт 
та болмайды. Ол ұлт бүтіндей �лген, 
жоғалған ұлт. Егер ана тілін білмесең, 
онда сен ол ұлттың баласы емессің. Біз 
тілімізді қанша сақтасақ, ұлтымызды да 
сонша сақтаған боламыз» деген с�зін 
тасқа қашап, тарихқа қаттап кетті. 

Ал Батыс Алашорда к�семдерінің 
бірі Халел Досмұхамедұлының «Ана 
тілін жақсы біліп тұрып б�тенше жақсы 
с�йлесең, бұл – сүйініш; ана тілін білмей 
тұрып б�тенше с�йлесең, бұл – күйініш. 
>з тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей 
беруі зор қате» дегенін бүгінгі қоғамға 
қатыссыз деп кім айтады? 

«Оян, Қазақ!» деп ұран тастаған 
Міржақып Дулатов: «Қазақ тілі – бай, 
таза іргелі жұрт тілі деп бәріміз айтамыз... 
Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз �здігінен 
сақталып, әдебиетіміз �рбіп кетпейді. 
Қай жұрттың тілі болса да ту басында 
біздікі секілді таза, бай болған. Бірақ олар 
к�рші жұрттардың с�зі қосыла-қосыла, 
жүре бұзылған... Бір жағы Бұхар, бір 
жағы Мекке, Медине, Стамбұлдардан да 
оқып қайтқандарымыз бар. Солардың 
бәрі елге ноғайшылап, арабшылап, сарт-
шылап қайтып жүр. Бұлардың с�йлеген 
с�зінде, жазған хатында шет жұрттардың 
тілі аңқып тұр...» деп шырылдағанда нені 
меңзеді?

Сол Алаш зиялыларының жал-
ғасы, басына ас құйып, сабына қарауыл 
қойған кезеңде  айылын жимаған, 
күні кеше арамыздан кеткен Шерхан 
Мұртаза «>зімізді �зіміз сыйламасақ, �з 
тілімізді сыйламасақ, ол тіл кімге керек? 
Бұрынғы Кеңестер Одағына қараған, 

қазір Тәуелсіздік алған мемлекеттердің 
бірде-бірінде тіл туралы біздегідей талас 
жоқ. Талас тек бізде ғана болып тұр...» 
деп, ақпараттық кеңістікте ақырғы демі 
үзілгенше намыс найзағайын ойнатты да 
кетті.

«Бара жатқанның балтасын, келе 
жатқанның кетпенін алатын» бүгінгі 
жаңа медиа, технологиялық үдерістер мен 
әлеуметтік желілер желкен керіп тұрған 
шақта Тәуелсіздіктің қалыптасуына 
қызмет еткен дәстүрлі басылымдар к�штің 
басында жүруі тиіс. 

Отыз жыл бұрын Тәуелсіздіктің таңын 
кірпік қақпай атырған «Ана тілі» газетінде 
түн жамылып, түс қашып еңбек етіп 
жүрген жас әріптестерім де ақпараттық 
майдандағы басылым мәртебесі үшін 
 аянып жүрген жоқ.

Осы орайда, барша алдыңғы буын 
ағаларымызды, замандас қаламдас-
тарымызды, ұжымдағы әріптестерімізді 
«Ана тілі» газетінің ордалы  30  жылды ғымен 
құттықтаймын! 

Ақпараттық кеңістік пен дәстүрлі 
 ба сылымдардың аспанын бұлт тор ла-
масын! 

«Қазақ тілі – келешекте ұлтаралық 
қатынас тілі болатынына ешқандай күмән 
жоқ. Біз бұл мақсатқа жетеміз!» деген ел 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
с�зі  «Ана т іл і»  газетінің де   басты 
темірқазығы. Ұлттың биігі ана тілінің 
айбынымен �лшенетінін  ескерсек, қазақ 
тілінің Президент с�зімен айқындалған 
р�лі болашаққа жасалған нық қадам 
 болатыны анық.      

С�з соңында барша БАҚ �кілдерін, 
қаламгерлер қауымын ұдайы қолдап, 
қуаттап, дәстүрлі газет-журналдарға 
мемле кеттік деңгейде қолдау к�рсетіп келе 
жатқан ел Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев мырзаға ұжым аты нан 
айрықша алғысымызды білдіргіміз келеді! 

Тіл дегенде, қазақ баспас�зінде �зіндік орны бар «Ана тілі» газеті 
ойға оралады. Айбарлы ақсақалымыз <бдуәли Қайдардың ақ  батасымен 
Наурыз мейрамында жарық к�ріп, ақпарат кеңістігінде айрықша із 
қалдырған берекелі басылым отыз жыл ішінде  ел-жұртымызға  рухани 
азық болды. 

«Ана тілінің» алтын дәуірі – жүйрік журналист, зерделі зерттеуші, 
теңдесі жоқ бас сарашы Жарылқап Бейсенбайұлының басқарған 
кезеңі. Мұны ешкім де жоққа шығара алмайды. Ол газетті ұлттың 
үніне, қазақ қаламгерлерінің ұлағатты ұстаханасына айналдырды. Сол 
жылдарда «Ана тілі» апталығына жиырмасыншы ғасыр басындағы 
«Қазақ» газетінің рухы келіп қонғандай болды. >йткені ол редакция 
қызметкерлерін асау ақындар мен тарпаң таланттардан жасақтады. 
Солардың қатарына ғибратты ғалымдарды қосты. Олардың еркіндігіне 
тұсау салмады. Ешқайсысына дауыс к�термеді. <рқайсысын қабілет-
қарымына қарай ұтымды пайдаланды. Ешкімнің алдында бас имейтін 
�р жігіттер Жақаңды құдайдай сыйлады. Сондықтан Шерхан Мұртаза 
мен Сейдахмет Бердіқұловтан кейін біздің ұстазымыз Жарылқап 
Бейсенбайұлының текті тұлғасы әрдайым дараланып тұрады. Оны 
 газет шығару �нерінің сиқыршысы деуге де болады. Жарылқап ағамыз 
қызметкерлерінің бұрын байқалмаған қырларын ашты. «Ана тілі» үтір-
нүктесіне дейін оқылатын ғажайып газетке айналды. Жұрт оны апта 
сайын келетін құтты қонақ секілді сағына күтіп отыратын. 

Ахаңның «Қазағы» секілді Жақаңның газеті де ұлт тарихындағы 
ғаламат құбылыс болды. Ол «Ана тілі» ұлт басылымы» деген с�здегі 
«ұлт» атауын әр н�мір сайын бірте-бірте ұлғайтып, соған жұрттың 
к�зін үйретіп, «Ұлт» деген газеттің жобасын дайындап еді. <ттең, 
басқа жұмысқа ауысып кетті...   

Мен «Қазақ газеттеріне» басшы болған тұста серіктестікке 
қарайтын «Ана тілі» газетінде  талантты жастар қызмет істеді. 
Қуанышбек Қари, Ержан Байтілес, <ділбек Жапақ, Дархан  Бейсенбек, 
Қанат <білқайыр, Динара Ізтілеу, Біләл Қуаныш,  Жанар Елдосқызы, 
Арман <убәкір, Анар Дүйсенбайқызы... Шетінен сұрапыл еді. 
Бірінен бірі �теді. Т�бені тегісте десең, тау қопарып келеді. Ел бас 
к�термей оқитын дүниелер жазды олар. «Ана тілінің» бас редакторы 
Мақсат Тәж-Мұрат екеуміз жас қырандарды бетінен қақпай, тек қана 
қолдап отырдық. Сол беттен қақпағанның нәтижесі, бірі зиратқа 
барып қабір қазды, енді бірі мәйітханаға кіріп, күн ұзаққа патанатом-
дәрігердің қасында жүрді, үшіншісі қала сыртында қоқыс теріп, күн 
к�ретіндердің тіршілігіне үңілді. Тіпті біреуі ет қызуымен түрменің 
ішіне кіріп кетіпті. Кейіпкерінің кейпіне еніп, тақырыбына терең 
бойлағанды ж�н к�рген болар. Бірақ ешқайсысының мақаласы жария-
ланбай қалмады. Себебі бұлар �мірдің күнгейімен қатар, к�леңкесін 
де к�ре білген-ді. Біз олардың ағыл-тегіл сезімдеріне сүйсіндік. 
К�леммен қыспадық. Еркін ойларын шектемедік. Қапысын тауып, 
ретін келтіріп, газетке ұсындық та отырдық. Жарытусыз жалақы ала-
тын жігерлі жастарды осылайша ынталандыруға тырыстық. Бүгінде 
бұлардың бәрі де қазақ журналистикасының озық ойлы �кілдеріне 
айналды. Қай-қайсысының да ұлттық иммунитеті күшті. Жазған 
дүниелері арқылы қазақтың тілін де �ркендетіп келеді. «Ана тілінен» 
түлеген жастар қазақ руханиятына әлі де мол үлес қоса беретіні анық. 

Сонымен, ойымызды түйіндесек:  
«Ана тілі» – қазақ зиялыларының шығармашылық зертханасы.
«Ана тілі» – тілдің тарихы, шердің шежіресі.
«Ана тілі» – Жарылқап Бейсенбайұлынан Жанарбек <шімжанға 

дейін жалғасқан ұлттану мектебі.
 «Ана тілі» – тұлпарлығы тай күнінен танылған жас перілердің 

шабытты шаңырағы.
Қадыр ағамызша айтсақ, «Ана тілі» – арың бұл! 
Қалам ұстаған әріптестеріміз осынау отыз жыл ішінде оған 

титімдей де дақ түсірген емес! 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ,
журналист, әдебиеттанушы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Egemen Qazaqstan» және 
«Aiqyn» газеттеріне берген сұхбатында: «Қазақтың тілі – қазақтың жаны! 
Халқымыздың тарихы да, тағдыры да – тілінде» деп тұжырым жасағаны 
бар шаңызға белгілі. Сонымен қатар Президентіміз Қазақстан халқына 
Жолдауында «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есеп теймін» деп 
нақты міндет қойды.

Күн мен түн теңесіп, Самарқанның көк тасы еріген осынау Ұлыстың ұлы күні ұлт 
газеті – «Ана тілі» 30 жасқа толып отыр. 
Бұл – құмсағаты әлденеше аунаған тарих өлшемімен алғанда қас-қағым ғана сәт, ал 
қоғамдық өмірдің негізгі қозғаушы күші – адам өмірімен өлшегенде едәуір уақыт.
«Ана тілі» – арғы кезеңдердегі ат жалында кеңес құрған хандар мен билердің, 
берідегі басы айдауда, бармағы шайнауда кеткен Алаш ардақтыларының арман 
аңсарынан туған басылым.
Алып империяның ауласын саяси сағым кезіп, орақ пен балғаның топшысы босап, 
тас бұғау сетіней бастаған тоқсаныншы жылдары Тәуелсіздіктің таңын күтіп, жолын 
тосқан осы «Ана тілі» болатын.

«АНА ТІЛІ» –
АРЫҢ БҰЛ!

ОҚЫРМАНҒА 
АРНАУ СӨЗ

(Басы 1-бетте)

«Ана тілі» – республикалық «Қазақ тілі» қоғамының үні. Редакция 
алқасы газет к�терер тақырып аясы аса ауқымды деп біледі. >йткені, 
тіл тағдыры – ел тағдыры, тіл тарихы – ел тарихы.

Апталық «Тіл туралы» Заңның орындалу барысы, бұл орайда 
аяққа тұсау болар нендей кедергілер бар, олармен күрес жолдары, оң 
тәжірибелер �рісі, қазақ тілі ғана емес, республикадағы басқа да тілдер 
проблемалары т�ңірегінде қозғалатын бір б�лек тақырыптармен қатар, 
тілтанудың тылсым сырлары, тіл мәдениетіне, дәстүрлі ұлттық бол-
мысымыз бен тұрмысымызға, ғибратты әдеп-салттарымызға, тәрбие 
мәселелеріне, оқулықтар сапасына қатысты қадау-қадау жайларды да 
к�теретін болады. Бүгінгі күрделі ұлтаралық қатынастар мәдениетіне 
арналған тақырыптар да әрдайым назардан тыс қалмақ емес.

Халықтың ұлттық санасының оянуына септесетін басты рухани 
діңгектерінің бірі – оның �з тарихына, �ткен-кеткеніне сергек к�збен 
қарауы, зерек түсінуі мен тануы. Дәл осы, тарихпен тәрбиелеу мәселесі 
де газет алдында тұрған аса үлкен міндеттердің бірі.

Тілді, сірә да әдебиеттен б�ле-жара қарау қиын. Сондықтан да 
ана тілімізде арғы-бергі кезеңдерде жасалған асыл дүниелер, қымбат 
қазыналарымызбен қатар, к�терген тақырыбы басылым мүддесіне 
үйле сетін қазіргі таңдаулы әдеби шығар маларға да газет пейілі 
 ерекше...

«Ана тілі» газетін республикамызда ғана емес, одан тысқары 
аймақтарда, шетелдерде тұратын қазақтар арасында да кеңінен тара-
латын басылымға айналдыру – басты бір мақсатымыз.

Сонау 1913 жылдың ақпанында Орынбор шаһарында халқымыздың 
ардақты ұлы Ахмет Байтұрсынов қамсыз жатқан қалың қазақтың 
 басын қосып, келелі істерге жұмылдыр мақ ниетпен шығарған «Қазақ» 
атты газеттің алғашқы санындағы бас ма қалада: «Аталы жұртымыздың, 
ауданды ұлтымыздың аруақты аты деп, газетіміздің есімін «Қазақ» 
қойдық. Ұлт үшін деген істің ұлғаюына күшін қосып, к�мектесіп, 
қызмет ету қазақ баласына міндет. Халыққа қызмет етемін десеңдер, 
азаматтар, тура жолдың бірі осы» деп жазған екен.

«Ана тілі» деп аталған газетіміздің алғашқы санын назарларыңызға 
тарту үстінде, бүгінгі қазақ баласы алдында ана тілін қорғаудан, аялау-
дан артық үлкен мақсат, мүдде жоқ екенін еске ала отырып, сол ойға 
ілесе: «<рбір ұлттың, әрбір халықтың ең қымбат қазынасы – оның 
ана тілі. Сондықтан да аталы жұртымыздың, аруақты ана тіліміздің 
�ркендеуі үшін күш қосып, қызмет ету баршамыздың міндетіміз. Ең 
тура жолдың бірі де осы» деп арнау с�зімізді түйіндегіміз келеді.

1990 жыл, 22 наурыз, № 1

БЕТАШАР

Жаңа дәуірдің жаңа басылымының 
құрылуына тікелей қайрат к�рсеткен 
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын құрып, 
бүкіл ғұмырын қазақ тілінің қанат  жаюына 
арнаған <бдуәли Қайдар мен >мірзақ 
Айтбайұлы еді. Ұстанымдарынан бір қадам 
кері шегінбей, шешім қабылдайтын билік 
�кіл дерімен бірде тату, бірде қату бола 
жүріп, табандылық пен  күш- қай ратты серік 
еткен аяулы  академик ақсақалдарымыз 
 айнымас мұрат  жолында ажал жастығына 
бас қойды. Имандары саламат болсын.

«Ана тілі» газеті – алғашқы н�мірі Тіл 
білімі институтының мәжіліс  залында 

«Ана тілі»  
газетінің 

бүгінгі  
ұжымы
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Отыз жылдық 
тарихында «Ана тілі» 

газетінде өзекті сұхбаттар 
легі үзбей жарияланып келді. 
Мемлекеттік тілдің тағдыры, 

қоғамның әдеби-мәдени тыныс-
тіршілігі, әлеуметтік-саяси өмір көрінісі, 
экономикалық жағдай, белгілі тұлғалар 

мен қарапайым адамдардың өмірлік 
тәжірибесі – басылым назарынан қалыс 

қалған емес. Бүгінгі күні де сол жолды 
жалғап, «Ана тілінің сұхбаты» айдарын 

нөмір сайын ұсынып жүрміз.  Арнайы 
мерекелік санымызда белгілі 
қаламгер-журналист Нұртөре 
Жүсіп ел мен жердің жайын 

былай толғайды...

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

– «Хан баласында қазақтың хақы бар 
еді, тірі болсам, қазаққа қызмет етпей 
қоймаймын» деген !лихан Б"кейханның 
с"зі к"птің есінде. «Халыққа қызмет» 
ету қазір кімнің мойнында? Ол қызметті 
қалай "лшейміз?

– Бұл с�здің мағынасы терең. 
< р б і р  м е м л е к е т т і к  м е к е м е н і ң 
м а ң д а й ш а с ы н а ,  б о л м а с а  ә р б і р 
мемлекеттік қызметкердің үстелінің 
үстіне жазып қоюға болатын қастерлі 
пайым. Абай он тоғызыншы ғасыр 
мен жиырмасыншы ғасырдың түйісер 
тұсында келе жатқан дәуірдің қазақ 
баласы үшін оңайға соқпайтынын 
анық сезінген адам. Қазақты білім 
алуға,  кәсіп меңгеруге,  заманға 
бейімделіп �мір сүруге бағыттауға 
ұмтылды. Абай тәлімін алған Қазақ 
оқығандары  тарих сахнасына шықты. 
ХХ ғасырдың 20-жылдары <лихан, 
Ахмет, Міржақып пен Мағжан сынды 
Алаш зиялылары қазаққа қызмет етудің 
жолы мінезден екенін барша жан-
жүрегімен сезінді. Ресейдегі �згерісті 
ел мүддесіне пайдаланудың әрекетін 
жасады. Тарихтан білесіз, ол замандағы 
ұлт тұлғаларының әрқайсысының да 
арман-мұраты халыққа қызмет ету еді. 
Ол қызметті Алаштың әрбір ардақтысы 
�з пайым-түсінігі тұрғысынан, алайда 
шын, адал жүрегімен к�рсетті. 37-
нің қанды қасабынан аман қалмаған 
олардың әрқайсысының атын атап 
шығуға болар-ақ еді. Жоғарыда аты 
аталған арыстармен қатар, Мұстафа 
Шоқай болсын, Тұрар Рысқұлов, Сәкен 
Сейфуллиндер болсын, олардың бәрі де 
елге қызметін аямағанын бүгінгі күні 
есімізден шығармауға тиіспіз. Олардың 
әрқайсысы �зі дұрыс деп есептеген 
бағыт ұстанды, шамалары келгенше 
қазаққа қызмет етті...

ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
оқығандарының елге қылған қызметі 
к�птің әлі есінде. Ыстанбұл,  Петербор, 
Мәскеу, Қазан, Уфа,  Орынбор, Новосібір 
секілді  алыс-жақын шаһарлардан 
білім алған олардың саны бес мыңға да 
жетпейтін. >ткен ғасырдың  басында 
Ахмет Байтұрсыновтың  айтуында алты 
миллион қазақ бар едік. Сол алты 
миллионның ішінен бес мыңға жетер-
жетпес оқыған адам шығып тұр ғой. 
Олардың алғашқы легінде тұрған үш жүз 
арысты алыңыз, қазіргі біздің кадрлық 
резервте тұрған үш жүз жас  кадрды 
алыңыз. Айырма бар ма? Алаштың үш 
жүз оқыған адамы кез келген үкіметті 
басқарып кете алатындай қабілетті, 
 сауатты және барлығы да халқын шексіз 
сүйген қайраткер  болатын. Олар мемле-
кет жолында �мірін құрбан етті. 

Сол бес мың оқыған азаматты қазіргі, 
ХХІ ғасырдағы «Болашақ» бағдарламасы 
арқылы білім алып келген жастармен 
салыстырайықшы. Олардың жалпы саны 
он мың адамның ар жақ, бер жағында. 
Орта есеппен он мың деп алайық. ХХ 
ғасырдың басында бес мың адамның 
иығына артылған жүк, ХХІ ғасырдың 
басында он мың адамның мойнында 
тұр деп есептейік. Отансүйгіштік пен 
елге қызмет ету жағынан алған кезде 
сол бес мың мен он мыңның арасында 
айырмашылық бар ма? 

Бұрынғыға қарағанда қазіргі жас-
тардың к�зі ашық, технологиялық, 
тілдік тұрғыдан мүмкіндіктері к�птеу. 
Бірақ ХХ ғасыр басындағы бес мың 
адамның ішінен кез келген қазақстандық 
<лиханды, Міржақыпты, кем  дегенде 
жиырмасын санап бере  алады. Ал қазіргі 
он мың адамның ішінен халық кімді 
осылай санап, айтып бере алады? Иә, 
олардың еңбегі бүгін-ертең байқала 
қалмас, бірақ сонда да санап к�рейікші. 
Бауыржан Байбек, Алтай К�лгінов, 
Рауан Кенжеханұлы сияқты аздаған 
азаматтардың ғана аты аталады. 

<лихан айтқан «Елге  қызмет 
 етпей қоймаймын» деген с�зді осы он 
мың адамның қаншасы үлгі ретінде 
ұстанады деп ойлайсыз? Мен осы 
сұрақтың жауабын таба алмаймын. Иә, 
«Болашақ» тамаша, үлкен бағдарлама, 
Елбасының жастарға жасаған ерекше 
қамқорлығы. Шетелдік жетістіктерді, 
ғылым-білімді қазақтың ыңғайына 
пайдаланудың оңтайлы жолы да осы 
«Болашақ» бағдарламасы.  Ендеше, 
сол  «Болашақпен»  оқып келген 
азаматтардың ішінде мемлекеттік 
тілімді құрметтеймін деп, қазақ тілінде 
таза с�йлейтін, жаза алатын, ойын 
толық жеткізуге қабілетті азамат саны 
қанша? <лиханның с�зімен айтсақ, 
қазаққа қызмет ету – ұлтқа қызмет 
ету ғой. Мемлекеттік тілде жазып, сол 
тілге �мірін байлаған, сенімін, білімін, 
үмітін мемлекеттік тілмен қамшының 

коррупциядан құтылу үшін әр азаматтың 
таза болмағы маңызды. Қазақ �кіметін 
ұзақ жыл басқарған Нұртас Оңдасынов 
«Біріншіден, қаншама жыл қолымда 
билік болса да, біреуден бір тиын да 
пара алмадым – Қолым таза! Екіншіден, 
үштіктің бірі болып, біреудің сыртынан 

 жатыр. Арнайы мемлекеттік комиссия 
құрылды. Індеттің кеңінен  таралмауы 
үшін жасалып жатқан әрекеттерге 
түсіністікпен қарау қажет. Біз мұны 
қалың ел  болып қолдауымыз қажет. 
<р адам тұтас халықтың денсаулығына 
 жауапты болуы тиіс!

«<р нәрсенің қайыры бар» деген. 
Аты жаман індеттің кең тарамауы үшін 
халқымыздың бұрынғы амандасу салтын 
қайта орнықтыру қажет секілді. Қазір 
кейбіреулер амандасқанда жұдырығын 
түйіп, кейбіреулер шынтақ түйістіріп 
жатыр. Таяуда АҚШ президенті Трамп 
ежелгі үнді елінің амандасу дәстүрін 
қабыл алып, қолын қусырып амандасты.

Біздің қазақ бұрын оң қолын кеуде 
тұсына қойып, жалпыға да, жалқыға да 
«Ассалаумағалейкум» деп амандасатын. 
Беттен сүю, жаппай қол беру, әсіресе, 
әйел адамдарға қол созу, оның қолынан 
ұстау, бетінен сүю деген болмайтын. 
Тіпті б�тен еркектің қолы тисе «неке 
бұзылады» деп жататын... Жалпы беттен 
сүю Брежневтің кезінен басталып, біздің 
�мір салтымызға айналып кеткені рас.

Сақтық шараларының бірі ретінде 
осы амандасу амалын алыстан жүрек 
тұсына қол қойып, бас изеп  амандасуды 
қайта қалыпқа келтірген ж�н деп 
 ойлаймын. Кейде дастарқан  басында 
отырған кісілердің қолын жаппай алып 
болғаннан кейін, «қолымды жуып 
келейін» дейтін адамдар да болады. Ас 
ішіп отырған адамдарға үстел үстінен 
асылып барып қол алатындарға не 
дейміз? Осы не тірлік?

С о с ы н  б ә р і м і з  ұ я л ы  т е л е ф о н 
 ұс таймыз. Сыртта жүргенде қанша 
адаммен қол беріп амандасамыз. Ұялы 
телефонды қолымызды жумай ұстай 
береміз. Оны сүртіп барып пайдалану 
деген қаперімізге кірмейді.

«Ауру – астан, дау – қарындастан» де-
ген с�з бар. Қазір нағыз «ұзынса рының» 
уақыты. Яғни жуан жіңіш керіп, жіңішке 
үзілетін кезең. Қазақтың тамақтану 
мәселесі мені қатты алаңдатады. Жас 
балалардың не ішіп, не қойып жатқанын 
бақылау азайды. Кока-кола, спрайт 
деген сусындардың денсаулыққа зияны 
к�п. Энергетикалық сусын ішіп, ұзақ 
жолда жүретін, жүк  тасымалдайтын, 
к�лік  айдайтын  азаматтар бастарын 
қатерге тігіп  жатады. «<р қазақ – менің 
жалғызым» деген ақын Сабыр Адайдың 
с�зін бәріміз білеміз. <р қазақтың 
амандығы – Алаштың амандығы! Ұлттың 
саулығы мен амандығына немқұрайлы 
қарамау керек. Қазақтың дәстүрлі 
тамақтану үрдісіне оралу қажет. Нәрсіз, 
заһарлы сусындардың орнына қымыз, 
шұбат ішуді дағдыға айналдырған абзал. 
Бұл үшін ауылшаруашылығы саласын 
 дамыту бағдарламаларын қайта парықтау 
керек, бірінші кезекте �зімізге қажетті 
азық-түлікті ел ішінде �ндіру, шағын 
�ндірістік цехтарды к�бейту, �німді 
сақтау, �ткізу, жеткізу бағытындағы 
тірліктерді жедел үйлестіру керек.

Негізі, Құдай – шебер. Осы уақытқа 
дейін «бізде даңғазалық, ысырап к�п» 
деп айтып та, жазып та келдік. Ұлы 
Жаратушының әмірі күшті: қаптаған 
ш а р а л а р  –  с и м п о з и у м ,  с а м м и т , 
 концерт, конференция дегендерді 
бір күнде  тыйды; қаншама бюджет 
қаражатына үнем жасалды; осыдан 
сабақ алуға тиіспіз. «К�рпеңе қарай – 
к�сіл»  дегендей, алдағы уақытта басы 
артық жиындарды шектеп, жиналыс-
тарды  онлайн режимде, бейнебайла-
ныс, цифрлы технология жетістіктерін 
қолдана отырып �ткізуге к�шудің ама-
лын жасаған дұрыс.

– Биыл Абайдың туғанына – 175 жыл. 
Осы кезге дейін тойланған үлкен шаралар 
секілді, бұл да бір жылдық науқанға айна-
лып кетеді деп қауіптенбейсіз бе? �зіңіз 
де с"зден алыс емессіз. Абайдың с"зін 
қазақтың жанына жақындату үшін басқа 
бір қадамдар керек емес пе?

– <рине, бұл мерейтой науқандық 
сипат алмай тұрмайды. Абай тойы мем-
лекет мән беріп отырған үлкен той. 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында 
Шығыс Қазақстан облысының әкімі бұл 
шараға 20 млрд қаржы жұмсалатынын 
айтқаны есіңізде болар. Мемлекет 
 басшысы бұл қаржыны қысқарту  туралы 
ұсыныс берді. Демек, Президенттің 
айтып отырғаны – той тойлау емес, 
тағылым алу мәселесі. 

А б а й д ы  қ а л а й  а р д а қ т а с а қ  т а 
 жарасады. Қазір күллі  Қазақстан 
халқы Абай �леңін жаттап, Абайды 
оқу эстафетасын бір-біріне ұсынып 
жүр. «Осы челленждің не керегі бар» 
деген с�зді де арагідік естіп қаламын. 
Мұның пайдасы болмаса, зияны жоқ 
дер едім. Осы  мерейтой аясында әр 
адам Абайдың бір-бір �леңін жаттаған 
күннің �зінде, еліміздегі 18 миллион 
халықтың ересек деген 2-3 миллионы 
ғұламаға жақындай түседі. Ақынның бір 
�леңін жаттау арқылы Абай болмысына 
�зінше үңіледі. Бәлкім, осылай жүрегіне 
сіңіретін шығар. 

С�зіміздің басында айтқан  «халық қа 
қызмет ету» жайына оралайықшы. Абай-
дай қазаққа қызмет ету, ұлтты адамзаттық 
биікке алып шығуға ұмтылу – осы күні 
әр қазақтың кейінгі қазақ алдындағы 
жауапкершілігі дер едім. Абай тойын-
да осыны ұғатын азаматтарымыздың 
қатарын сәл де  болса к�бейте алсақ, 
ол да біздің осы мерейтойдан алған 
тағылымымыз болар еді. 

– !ңгімеңізге рақмет. 

!ңгімелескен 
Қараг"з СІМ!ДІЛ

Мемлекеттік тілдің қуатын заң шығару 
саласында толық пайдалану басты 
мұраттың бірі. 

– Елімізде жарық к"рген бірталай 
газеттің басшысы, танымал журналист 
ретінде сізден сұрағымыз келеді. Осы 
күні газеттің болашағы жоқ дейтін, 

Ақпараттың жылдам таралуына ештеңе 
кедергі болмай отырған бүгінгі күні тек 
қана жаңалықпен оқырманды баурай 
алмайсыз. 

Ендігі бағыт қандай болады? Ол – 
ағартушылық бағыт. Экономикалық, 
қаржылық сауатқа қатысты әлі күнге 
дейін к�терілмеген мәселе қаншама? 
Бюджет,  ақшаның құнсыздануы, 
инфляция, стагнация, биржалық 
бағамдардың �згеруі, мұнай, алтын, 
халықаралық қор биржасындағы 
б а ғ а н ы ң  қ а л а й  т ү з і л і п ,  қ а л а й 
құбылатыны, оған қатысты  валюта 
бағамдарының �згеруі кәсіпкер үшін 
де, тіршілігін жүргізіп отырған адамдар 
үшін де маңызды. Бұл экономикалық 
тұрғыдан айтып отырған мысалым ғана. 
Ғылым, білімде де, даму мәселелерінде 
қозғалуға тиіс жайттар шаш етектен. 
Тағы бір мәселе, осы кезге дейін ақпа-
раттың к�бісін, негізінен, орыс тілінде 
алып келдік. Бұл күнде ағылшын тілін 
меңгерген қазақ жастары к�бейді. 
<лемдік, халықаралық жағдайларды сол 
тілдегі ақпарат к�здерінен тікелей алып, 
талдап, халыққа ұсынсақ ұтарымыз к�п. 

Бұл орайда танымдық бағытты 
да естен шығармаған абзал. Оның 
ішінде тарихқа, руханиятқа, мәде-
ниетке, �нерге, әдебиетке, психо-
логияға қатысты салалардың бәрі де 
оқырман үшін �зекті. Тарихи  тұл ғаның 
белгілі-белгісіз деректері де  газет 
оқырмандары үшін аса  маңызды 
ғой. Ілияс Жансүгіровтің он сегіз 
қолжазбасы  табылып, жарық к�ргенін 
жыл  басында айтып, жазып жатты. 
Солардың әрқайсысын неге талдап 
жазбасқа? 

Гамлеттің с�зімен айтқанда, қазақ 
газет терінің жағдайы «Болу, не  бордай 
тозу» деген мәселеге тірелгендей. 
Б ұ л  ж а й т т ы  � з і м і з д і ң  қ ұ з ы р л ы 
министрлік те түсініп, бағамдап жатқан 
тәрізді.  Министр Дәурен Абаевтың 
мәлімдеуінше,  бұрын санға  мән 
берілсе, енді сапаға к�ңіл б�лінеді. 
 Демек,  ендіг і  таңда  баспас�здің 
контенті уақыт талабына қарай �згереді. 
Сапалық �лшемдермен �згеріс жасалса, 
газеттердің де ғұмыр жасы ұзарады. 

Сайтқа қатысты да �з ойымды 
білдіре кетейін. Дәстүрлі БАҚ пен жаңа 
медиа – құстың қос қанатындай нәрсе 
ғой. <йтсе де, Қазақстандағы кез келген 
сайттың алғашқы бетін ашып қарасаңыз, 
бәрінде ұқсас тақырып, бәрінде бірдей 
оқиға. Осы қызық па? Тұтынушы бір 
емес, бірнеше дерекк�зден ақпарат 
алуға тырысады. Салыстырып қарайды. 
Бір-бірінен к�шіріп алған ақпаратпен 
ұзаққа бар алмаймыз. Газеттің ұтатын 
жері қайсы? Газет түрлі дерек, ақпарат, 
мәлімет атаулының барлығын сүзгіден, 
тексерістен �ткіз іп жариялайды. 
Мәселені жан-жақты, толық зерттеп 
барып к�пшілікке ұсынады. Осы жерде 
сайттардың әлсіз тұсын да айта кетейін. 
Вирустың, техникалық ақаулардың сал-
дарынан тұтас ұжымның бірнеше жылғы 
еңбегі бір күнде жоқ болуы мүмкін. 
Архивті сақтау, мұрағат  материалдарын 
сақтандыру мәселесі бізде �те қорғансыз 
деуге болады. >ткен жылдың соңында 
«Айқынның» архиві ұшып кетті деп 
естідім, жаным ауырды. Онда күллі 
ұжымның жанын салып жасаған, 

жазған, к�терген еңбегі,  жазбаша кон-
тентпен қоса, бейнежазба, аудиожазба 
да сақтаулы еді ғой. Жинақталған дүние 
бір сәтте жоқ болып кетті. Сонда не 
 болды? Есіл еңбек желге ұшқанмен 
бірдей емес пе? Ал газетті жүз жылдан 
кейін де тауып аласыз. >зі сарғайса да 
с�зі сарғаймайды.

Егер �ркениетті елдің к�шінде бола-
мыз десек, ол �ркениетке кітап, газет, 
журнал бізбен бірге еріп барады. Жас 
толқын оларды тастап, �з жолымызды 
табамыз десе, бұл қателіктің жолы деп 
есептеймін. 

– Мемлекеттік қызметтің ауырт-
палығы мен жүгі оңай емес. Қалам ұстаған 
жан есебінде шығармашылық жос-
парыңыз да бар шығар. Қызмет  бабымен 
жүріп әуел бастағы «с"з "неріне» берген 
сертіңіз сырт қалып қалды деп ойламай-
сыз ба? 

– Дерт те, серт те – бәрі қатар жүреді. 
Шы ғармашылық жұмыс, мойындау 
керек, бұрынғыдай емес – баяулады. 
Еркіндеу уақытта қолға алған к�ркем 
дүниелерімді қалыптап, жарыққа 
шығару мәселесінде уақыт жоғалтып 
алғаныма �кінемін. 

Қалам қуатын ұштау үшін Мұхтар 
Мағауин нің тәсілі бар. Мен де соны 
ұстануға тырысамын.  Былтыр бірнеше 
жанрда жұмыс істеуге әрекет  жасап 
к�рдім. Былтыр, мысалы, Жюль Верннің 
«Патша шабарманы»  («Курьер царя») 
 деген шығармасын аудардым. К�лемі 200 
беттен асады. Романды қандай мерзімде 
аудара аламын деп �зіме уақыт белгілеп, 
бас-аяғы он күнде тәржімаладым.  Кейде 
с�здікке жүгінеміз. Аталған  туындыны 
аударғанда с�здікке де  жүгінбей 
тәржімалауға тырыстым. 

Ара-тұра әлем классиктерінің 
 поэзиясын аударып қоямын. Қаламым 
«жүріп тұрғанда» бес-он  минутта 
тәржіма құйылып түседі. Ал мұны 
жұмыс есебінде к�ріп, аударайын деп 
үстелге арнайы отырсам, кейде сағаттап 
тапжыл мағаныммен, �леңнің бір жолын 
да тәржімалай алмай қалатын кездер 
 болады. Бұл да шабыттың қалауына 
орай келетін дүние шығар. Аударма 
ісінде былтыр �німдірек жұмыс істедім 
ғой деп ойлаймын. 

Былтыр «Аждаһа» деген фантас-
ти  калық детектив жаздым. Оны да 
Мағауин айтқандай, қолды жат тық-
тыру үшін қағазға түсірдім. Жиырма 
күнім кетті. Оның к�ркемдік сапасын 
оқырман мен сыншы бере жатар... 

– Биылғы жыл халқымызға оңай 
 тимей тұр. Коронавирус індеті әлемді 
 жайлап, міне, біздің елге де жетті. 
 Осындай жағдайда ел-жұрт үрейге, 
дүрбелеңге бой алдыруға бейім. Бұрын 
ел ағалары елге басу айтатын, сабырға 
шақыратын. Сіз не дейсіз? 

– Біздің қазақ жамандық шақырады 
д е п ,  п ә л е к е т т і ң  а т ы н  а т а м а у ғ а 
 тырысатын еді. <леуметтік желіде бұл 
дертті түрлі қалжыңға айналдырып, 
азаматтардың амандығына салғырт 
қарап жатқандар да аз емес.

<деп кетсе, әдет келеді.
« С а қ т а н с а ң  –  с а қ т а й м ы н » , 

 «Сақ тықта – қорлық жоқ» деген с�з елдің 
бәрінің есінде жүруі керек.  Президент 
елде  т�тенше жағдай  жариялап, 
барлық сақтық амалдарын қарастырып 

ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ –
ҰЛТ АЛДЫНДАҒЫ АДАЛДЫҚ

Нұртөре ЖҮСІП,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты:

Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
�ріміндей қатар �рген азаматтар осы 
топтан к�бірек шықса деген тілек бар. 
Қазір жастар бұрын қазақ  армандап, 

қолы жетпеген  жерлерге барып, білім 
алып жүр. Бірақ сол азаматтардың 

жүрегіндегі отаншылдық сезімі, 
ұлтын сүюі қандай деген сұраққа 
 жауапты әлі бере алмай жатқан 
сияқтымыз. Ондай  жауап та-
былса, біздің қоғамның алға 
ж ы л ж у ы н а н ,  к ү н д е л і к т і 
тірліктен айқын к�рінер еді. 

Ұлтқа қызмет етудің екінші 
қыры – ұлтты сүю. Осы күні 

ұлтын сүйген адамға ұлтшыл деп 
айып таға салады. Ұлтшыл деген 

с�зден қашып, ұлтжанды деген ұғым 
енгіздік. Адам  итжанды болуы да мүмкін 

ғой. Ұлтжанды мен итжанды деген с�зді 
қатар қойсаң, ұлтжанды деген с�здің 
қадірі кетіп қалады. Кез келген ұлтқа 
тиесілі  азамат ұлтын сүймей тұра алмай-
ды деп  ойлаймын. Оған қызмет ету деген 
не? Ең бірінші – ұлт алдындағы адалдық. 
Елге адал болу, жерге адал болу, тілге 
адал болу, мемлекетке адал болу, ісіңе 
адал болу – сенің ұлтқа қызметің. Екінші 
– тазалық. Коррупция деген с�зді сыбай-
лас жемқорлық деп аударып алдық қой. 
Меніңше, коррупцияның аясы сыбайлас 
жемқорлықпен ғана шектелмейді. Міне, 

аударғаным – заңның мемлекеттік 
тілдегі нұсқасы. Тәуелсіздік алғанымызға 
келесі жылы отыз жыл толады, отыз 
жыл ішінде екі-ақ заң мемлекеттік 
тілде қабылданған. Біріне бастама-
шы <кім Ысқақ болған, екіншісінің 
 бастамашысы – Фариза Оңғарсынова. 
Міне, осы екі заң ғана мемлекеттік тілде 
бастан-аяқ әзірленіп, талқылаудан �тіп, 
қабылданған. Мемлекеттік тіліміздің 
заң жазуға, қабылдауға қауқары жете ме, 
жетпей ме? Бұл мәселеге  байланысты 
біздің комитет бастамашы болып, 
�ткен жылдың қараша айында тілші, 
лингвист ғалымдарды, заңгерлерді, 
Үкіметтің, Мәжіліс пен Сенаттың 
 аударма қызметінде жүрген маман-
дарды, Тіл-Қазына орталығы мен Тіл 
білімі институтының мамандарын 
қатыстыра отырып арнайы д�ңгелек 
үстел ұйымдастырдық. Мемлекеттік 
тілде заң қабылдауға қауқарымыз жете 
ме, жетпей ме? Жетсе, ол заңды қалай 
жасаймыз дегенді кеңінен талқыладық. 

Осы кезге дейін заңдардың аудар-
масына байланысты к�п сын айтуға 
болады. Терминдер әр заңда әртүрлі 
аударылған. <р терминнің бірнеше 
баламасы қолданысқа еніп кеткен. Заң 
бәріне ортақ, түсінікті болуы  керек. 
Осы тұрғыдан алсақ, бізге заң тілі  керек. 

қол қойған емеспін, яғни ешкімнің қаны 
мойнымда жоқ – Арым таза! Үшіншіден, 
адамдарды атаға, руға, жүзге б�лген де, 
тіпті ешкімнің ешқашан жүзін сұраған 
да емеспін – Жүзім таза!» дейді. Нұртас 
Оңдасыновтың тазалыққа қатысты 
осы үш �лшемі бәріміздің қаперімізде 
тұратын дүние. Осы үш с�з қазаққа 
қызмет етудің негізгі тетігі дер едім. 

– Ендіг і  сұрақ  т ікелей  қаз ірг і 
 қыз метіңізге байланысты. Осы күні 
Парла менттің  тып-тыныш екенін, 
 талас-тартыс, талқылардың үні к"пке 
естілмейтінін айтатындар к"п. Бәлкім, 
ол таластардың жайынан хабардар емес 
шығармыз? Заңдар қабылданғанда, басқа 
бір шешімдер шығарылғанда дәл "зіңіз қай 
нәрсеге баса к"ңіл б"лесіз? 

– Парламенттің жұмысы талқылау-
дағы қым-қуыт айқай, жаға жыртар 
талас-тартыстармен �лшенбейді. Заңы 
үстем елдер барлық мәселені талас-
тартысқа жеткізбей, зайырлы жолмен 
шешіп отырады. Қазақстан Парламенті 
қос палатасының – Мәжілістің және 
Сенаттың жиындары мен  отырыстары 
қазір онлайн режимде к�рсетіледі. 
Талқыланып отырған мәселеге қай 
депутаттың қалай араласқанын кез кел-
ген адам бақылай алады. 

Дегенмен, «осындай жұмыс істеп 
отырмын» деп күніге жаһанға жар 
салудың қажеті жоқ. Негізгі мәселе 
– елдік, мем лекеттік мүддеге тікелей 
қатысты. Қара латын заң жобаларының 
оңтайлы, халыққа ұғынықты және 
бірінші кезекте оның жұмыс істеуі аса 
маңызды. 

– Сенатқа келгенде "зіңіз ең алдымен 
қандай заңдарға назар аудардыңыз?

– Жұмысқа кіріскенде, бірінші  назар 

баспас"здің тағдырын бір ауыз с"зімен 
кесіп-пішіп, шешіп қоятындардың қатары 
к"бейді. Бұл туралы не дейсіз?

– Осындай «болжамды» естіп келе 
жатқанымызға біраз  болды. Тіпті құлақ 
сарси бастады.  Интернет келгелі  газеттер 
�мір сүруін тоқтатады, оның  орнын 
әлеуметтік желі, смартфон  басады 
деген пікірді естіп келеміз.  Алайда 
технологиялық тұрғыдан алға кеткен 
Жапонияңыз да, Оңтүстік Кореяңыз да, 
к�рші Қытай да газеттерін �ртеп тастаған 
жоқ қой. Олар оқу мәдениетін жоғалтқан 
жоқ. Бізге керегі оқу мәдениеті емес 
пе? Оқуға, білімге  деген қазақтың 
құштарлығы ХІХ ғасырда Ыбырай, 
Шоқан, Абайлардан басталып, ХХ 
ғасыр басындағы қазақ оқығандарымен 
жалғасқанын бәрі біледі. Қай елді 
алсаңыз да кітап, газет, журнал оқу – 
мәдениетті адам болудың бір белгісі. 

Иә, қазір газеттердің шығыны 
к�п деген к�зқарас бар. Газет-журнал 
шығаруға жұмсалатын қаражат бір күнде 
қайтарым бермейді. Бұл – ұлттың ішкі 
қуатын күшейтетін дәрі іспеттес нәрсе. 
Иммунитет деген бар ғой. Ұлттық басы-
лымдар – ұлттың иммунитеті! Күнделікті 
тұтынасыз, қолданасыз. Қарныңыз 
ашса – нан жейсіз, тамақ ішесіз. Ал 
рухани тұрғыдан азықты кім береді? 
Ұлттық басылымдарға ұлт дәрумені 
ретінде қарау қажет. Сізге  айтайын, 
газет шығарудың бірнеше бағыты 
бар ғой. Ақпараттық бағыт дәл қазір 
газеттердің негізгі тақырыбына айнал-
мауы керек. >йткені қазір ақпаратпен 
ешкімді таңдандыра алмайсыз. Бұрын 
газеттің алдын телевидение, радио 
орап кететін. Қазір телеарналардың �зі 
онлайн режимде жұмыс істей бастады. 
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Газеттің алғашқы редакторы белгілі 
журналист Жарылқап Бейсенбайұлы 
бастаған білікті мамандардан құралған 
р е д а к ц и я  ұ ж ы м ы  т і л д і ң  к � п ш і л і к 
к�кейінде жүрген �зекті мәселелерін 
к�теріп, ұлт мүддесі, қазақ мәдениетіне 
қатысты тамаша танымдық, талдамалық 
мақалаларын үздіксіз жариялап жатты. 
Белгілі ғалымдар мен жазушылардың 
да тіл-әдебиет, салт-дәстүр, тарих пен 
этнография салаларына, тарихымыздың 
ақтаңдақтары мен Алаш қайраткерлерінің 
� м і р - ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а  қ а т ы с т ы 
құнды дүниелері де жиі басылып тұрды. 
 Осылайша, ұлтының жоғын жоқтап, 
тілінің тарылып қалған тынысын кеңейтуді 
мақсат еткен апталық жұрттың жүрегіне 
жол тапты. Жаңа басылым қысқа мерзім 
ішінде к�пшіліктің іздеп жүріп оқитын, 
таралымы к�п, беделі биік баспас�з 
құралына айналды. Міне, содан бері отыз 
жыл уақыт �тті. Осы жылдар ішінде «Ана 
тілі» газетін �з саласының білгірлері сана-
латын бірнеше білікті редактор басқарып, 
бұл ұжымда к�птеген белгілі журналистер, 
қаламгерлер еңбек етті. Қазір де солай, 
газет басшылығы мен ұжымы сол дәстүрді 
абыроймен жалғастырып келеді. Газет 

олардың үйірін табуына ықпал етті, ұлт 
тағдырына немқұрайды қарай алмай-
тын к�птеген ел азаматтарының жігерін 
 жанып, намысын қайрады. Бұл газет қазақ 
тілінің қордаланып қалған, шешімін тап-
пай отырған түрлі мәселелерін к�теріп, күн 
тәртібіне шығарды, оған билік пен қоғам 
назарын аударды. Бұл газет қазақтың 
қазіргі әдеби тілінің, ғылым тілінің, 
баспас�з тілінің, ресми ісқағаздар тілі 
мен терминологиясының қалыптасуына, 
тіл мәдениетінің, жазу мәдениетінің 
к�терілуіне елеулі үлес қосты. Егемен 
елдің мемлекеттік тілінің, қазақ тілінің 
отыз жыл ішінде жеткен жетістіктерінің 
ішінде, с�з жоқ, «Ана тілі» газетінің, осы 
ұжымда еңбек етіп, тұрақты авторы бо-
лып еліне қаламымен қызмет етіп жүрген 
ұлтын сүйген талай азаматтың үлесі бар. 
Тәуелсіздік таңы қылаң беріп келе жатқан 
шақта елді елең еткізіп ақпарат айдынына 
шыққан ұлт газеті ширек ғасырдан астам 
уақыт бойы қазақ ұлтының мұңын мұңдап, 
жоғын жоқтаумен келеді. Бүкіл саналы 
ғұмырында қазақ ұлтына, қазақ тіліне 
қалтқысыз қызмет етіп, сол жолда басын 
бәйгеге тіккен ұлт ұстазы ұлы Ахаңның, 
Алаштың ардағы Ахмет Байтұрсынұлының 

ды. Олардың арасындағы игі ықпалды 
ғана айта беру біржақты к�зқарас. Мем-
лекеттер арасындағы мүдде мен жетекші 
орынға ие болу жолындағы бәсекелестік 
тілдер арасында да жүріп жатыр. Оны 
к�рмеу – білімсіздік, аңғалдық, ал сол 
мүдде жолында табанды түрде күресіп, 
қажырлылықпен еңбектене білмеу – 
әлсіздік. Ғылымы мен мәдениеті дамыған 
ұлттардың тілдері де �міршеңдік танытып, 
�ркендейді, мәртебесі артады, кең тарай-
ды, үстем тілге айналады. Ондай тілдер 
ғылым тілі, к�ркем әдебиет тілі ретінде 
�ркендеп, озық тілдер қатарына қосылады. 
Ал мәдениетін ұлықтап,  ғылымын 
дамытпаған, тілін ең басты құндылығы 
ретінде қастерлей алмаған жұрт ұтылады, 
оның �зі де, тілі де �міршең бола алмайды. 
Ол тілдердің болашағы бұлыңғыр, олар-
ды тарих к�шінде қалып қойған, қазіргі 
к�шке ілесе алмай күн санап қатардан 
шығып жатқан �лі тілдер тағдыры күтіп 
тұр. Ұлтты сақтаудың  басты шарты – оның 
тілін сақтау, ол тілді ғылым-білімнің, озық 
технологияның, шоқтығы биік әдебиеттің 
тіліне  айналдыру.  Ендеше, болашақтан 
үміті мол ұлт ретінде қазақ тілін �ркендету, 
�рісін кеңейту – ұлттың, қазақтың атын 
иеленіп отырған мемлекеттің ұлы  парызы, 
басты міндеті. Бұл тұрғыдан келген-
де, ұлт тілінің абырой-беделін к�теріп, 
мәртебе-мерейін �сіру, қолданылатын 
�ріс-аумағын кеңейту  жолында отыз жыл 
қызмет етіп келе жатқан ұлт газеті «Ана 
тілінің» айбарлы, азулы, тіл мүддесіне 
келгенде табанды әрі таралымды  болуына 
әр қазақ тілекші, мүдделі болуға тиіс 
деп ойлаймыз. >йткені тіл үшін күрес – 
баршамызға ортақ үлес, ортақ міндет. 

<рине, ортақ міндетке әрқайсымыз 
қал-қадерімізше атсалысып, үлес қосуға 
тиіспіз. «Ана тілі» тікелей тіл мәселесін с�з 
ететін арнаулы басылым болғандықтан, 
біздің тіл мамандарының бұл газетке 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
ҚР ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі, 

 филология ғылымының докторы, 
 профессор

ТІЛІМІЗГЕ 
ТІРЕК БОЛҒАН

СӨЗ СЫРЫ

1990 жылдың 22 наурызында Ұлыстың ұлы күнінде «Ана тілі» газетінің алғашқы 
саны жарық көрді. Жылмен бірге жеткен жаңа басылымды жұртшылық жыл 
құсындай жылы қабылдады. Тәуелсіздікке дейінгі кезеңде қазақ тілінде шығатын 
газет-журналдардың саны шектеулі еді. Сондықтан ұлттық ақпараттық кеңістіктің 
кеңеюіне үлес болып қосылып жатқан әр басылымды қазақ қауымы айрықша 
ықыласпен қарсы алды, қолдады. Кеңестік кезеңде қазақ тілінің қолданыс 
аясы барынша шектеліп, өрісі тарылып қалғандықтан күрмеуі көп тіл мәселесін 
көтеретін арнаулы басылымның жарық көруі тіптен ерекше оқиға болды. Сол кезде 
ҚазҰУ-дың филология факультетінің 4-курсында оқып жүрген біз де апта сайын 
«Ана тілі» газетінің әр санын университеттің дәл алдында, Тимирязев көшесінде 
орналасқан баспасөз дүңгіршегінен сатып алып, бірімізден кейін біріміз оқитын едік. 
Ұстаздармыз да «Ана тіліндегі» пәленше деген ғалымның, түгенше деген автордың, 
ана тілші, әдебиетші ағайларыңның мақаласын оқыдыңдар ма?» дегенді жиі 
 айтатын, өздері де газетке жазып тұратын. Бұл жаңа газеттің филологтар арасында 
бірден сұранысқа ие болғандығын көрсететін жағдай еді. 

Бір сөзді «жеті рудан» жинап-теріп, ер буынын әр ұлтқа таңушылық, қазақша сөзді кісі күлерліктей 
етіп қайта қазақшалау, сөз тегін зерттеуде бопсаға бой ұрушылық кездеседі. Сөздің туу, пайда 
болу сырын ашу халықтың табиғи ойлау, зерделеу ерекшелігіне сай болуы тиіс. Ешбір халық әр 
ұлттан әрбір буынды бір-бірлеп теріп алып, сөз құрастырмайды. Сөз табиғи, заттың, құбылыстың 
ерекшелігіне орай, соның нақты мазмұнын бейнелейтіндей болып, басты бір айрықша қасиетіне 
сәйкес айтылады. Халық сөзін (тілін) ешкім қолдан құрастырмаған, ақылдасып отырып, мынаны 
былай дейік демеген. Сөз ойда жоқта туған, жаратылған, жетіліп-дамый келе ол да ұрпақ шашып 
өркендеген. Бір сөзден ондаған, одан жүздеген, олардан мыңдаған сөз өнген. Адамның ақыл-
ойымен бірге сөз де кемелденіп отырған.

таралымының биыл 15 000-ға жеткені 
соның дәлелі. Отыз жыл ішінде жарық 
к�рген газеттің 1527 н�мірінде басылған 
жүздеген мақалаларда, ұлттың мәдениеті 
мен тілінің сан алуан мәселесі к�теріліп, 
мыңдаған ұсыныс-пікір, ой-тұжырымдар 
мен �ткір сындар да айтылды. Сол арқылы 
газет қоғамдық санаға қозғау салып, 
миллиондардың тілдік санасын тірілтіп, 
ұлттық намысын оятуға қызмет етті. Бұл 
газет талай қалалық аталар мен әжелердің 
немерелерін, ата-аналардың ұл-қыздарын 
қазақ балабақшалары мен мектептеріне 
жетелеп баруына, сол мекемелердің ашы-
луына ықпал етті. Бұл газет �з тілінің 
тағдырына немқұрайды қарап, �ктем 
мәдениет пен үстем тілдің жетегінде 
жүрген талай қандасымызға ой салып, 

«С�зі жоғалған жұрттың �зі де жоғалады» 
деген терең мағыналы с�зін маңдайына 
басып, ту етіп ұстап келе жатқан ұлт газеті 
тіл майданында жүрісінен жаңылып, 
ұстанған бағытынан адасқан емес. ХХ 
ғасыр басында ұлт тарихынан айрықша 
орын алған Ахаң басқарған «Қазақ» қазақ 
ұлтының сілкінуіне, оянуына �лшеусіз 
үлес қосса, ХХІ ғасырдағы қазақ басы-
лымдары, соның ішінде «Ана тілі» де сол 
дәстүрді жалғастыруы керек.

Тіл деген – ұлт, тіл деген – мемлекет, 
тіл деген – саясат. Сондықтан да тілдер 
арасындағы қатынас пен бәсеке, ықпал 
ету мен мүмкіндігі жеткенше кең таралу, 
үстемдікке ие болу жолындағы олардың 
күресі бірі жеңіп, екіншісі жеңіліп, қызметі 
шектеліп, жұтылып кеткенше толастамай-

 деген ықылас-ниеті қашанда айрықша. 
Тіл білімінің к�рнекті �кілдері, академик-
тер <.Қайдар, Р.Сыздық, Ш.Сарыбаев 
сияқты белгілі тілші ғалымдар бастаған 
аға буын газет бетінде үнемі құнды 
мақалаларын  жариялап, салмақты ойла-
рын айтты, олардан кейінгі әріптестер 
де сол сабақтастықты сақтап отыр. Біз 
білетін Д.Қамзабек, Ғ.<нес, А.Мектептегі, 
Б.Ихсан сияқты біраз танымал тілші-
әдебиетші ғалымдар, филологтар осы 
басылымда еңбек етті, алдағы уақытта да 
осы дәстүр жалғаса береріне күмән жоқ. 

«Ана тілімен» тіл мамандарының бай-
ланысы ж�нінде с�з болғанда, �зімізге 
қатысты бірер с�з айта кетсек дейміз. 1991 
жылы ҚазҰУ-ды бітірген соң, жолдама-
мен Ғылым академиясының Тіл білімі 
институтына жұмысқа келдім. Институтта 
бес айдай жұмыс істеген соң, іргеміздегі 
к�рші ғимаратта орналасқан «Ана тілі» 
газетінің редакциясына Беларус аста-
насы Минск қаласы мен Алматыдағы 
тілдің қолданысын салыстыра с�з еткен 
шағын мақаламызды жолдадық. Бұл менің 
 диплом алғаннан кейін жазған алғашқы 
мақалам еді .  Жолдаған мақаламыз 
кешікпей газеттің 1992 жылғы 13 ақпанның 
 санында «Асығу керек» деген тақырыппен 
жарияланды. Газет қолымызға тимей 
жатып редакциядан б�лім меңгерушісі 
Қонысбек Қожамжарұлы телефон соғып, 
жылы лебіз білдіріп, редактор менімен 
кездесіп, с�йлескісі келетінін айтты. 
«К�рші ғимаратқа келіп кете аласың ба?»  
деді. Айтқан уақытында бардым. Редак-
тор Жарылқап Бейсенбайұлы қабылдап, 

жазуға икемімнің бар екенін айтып, жарты 
жүктемемен жұмыс істеуге шақырды. Бұл 
ұсыныс жаңадан жұмысын бастаған кіші 
ғылыми қызметкерді қанаттандырып-ақ 
тастады. Келісіп, жұмысымды бастап 
та кеттім. Газет журналисі жұмысының 
қиындығын сонда  әбден сез індім. 
Бұрқыратып мақалаларымды жазып, әр 
н�мірге мақала жариялап тұрам деген 
ойым үстірттеу болып шықты. Редакцияға 
келген хаттарға жауап беру, олардың 
біразын түзетіп газетке дайындау, уақытты 
к�п алатын түрлі шараларға қатысып, олар 
ж�нінде ақпарат жазу сияқты тірліктері 
к�п болып шықты. Жарты жылдай 
жұмыс істеп, бірнеше шағын мақалалар 
 жарияладым.  Негізг і  жұмысыммен 
қатар алып жүру қиындық туғызған 
соң,  газетке рақмет айтып, біржақты 
ғылыми жұмыспен айналысуға тура келді. 
Менің журналистік қызметім ұзаққа 
созылмағанымен, «Ана тілі» газетімен 
байланысым әлі жалғасып келеді. Ғылыми 
жұмыстардан қол қалт еткенде, газетке 
жазып тұратын тілшілер қатарындамыз. 
Он жылдан астам осы газеттің қоғамдық 
негіздегі  кеңесшісімін.  Газеттерде 
жарияланған мақала, сұхбаттарымыздың 
к�бі «Ана тілінде» басылыпты. Сол себепті 
үнімізді жұртқа жеткізіп, ойымызды ортаға 
салуға мүмкіндік туғызып, мінбер ұсынып 
келе жатқан мүддеміз ортақ т�л газетіміз 
«Ана тіліне» қашанда, к�птеген тілші 
әріптестерім сияқты, мен де тілекшімін. 
Жалпы «Ана тілі» тіл жайында айтарым 
бар деген әр азаматтың ашық алаңы. 

Иә, тәуелсіз ел атанғанымызға отыз 

жыл �тсе де, қазақ тілі мерейі үстем, 
 қо ғамның бар саласында кеңінен қолда-
ны латын беделі биік шын мағынасындағы 
мемлекеттік мәртебесін иеленіп, әлеу-
меттік сатысы мен ұлтына қарамастан 
б а р л ы қ  а з а м а т т а р ы м ы з д ы ң  б а с ы н 
біріктіретін ұлтаралық тіл бола алмады. 
Мұның да нақты себептері мен салдары 
бар. Тіл үлкен саясат құралы болумен 
қатар, ол – ғылым. Елде тіл ғылымына, 
оның әлеуметтік лингвис тика, саяси 
лингвистика жетістіктеріне негізделген 
тіл саясаты сауатты жүргізілсе ғана 
тіліміздің �рісі кеңиді, тұғыры биіктейді. 
>кінішке қарай, біз ғылым мен техноло-
гияда кенже қалып келеміз. Мемлекеттік 
басқару мен ғылым, білім беру салала-
рында кәсібилік, адал бәсеке, ашықтық 
жетіспейді, жүйесіздік бар. Мұны тіл са-
ласынан да к�руге болады. Осының бәрі 
бір-бірімен тығыз байланысты мәселелер. 
Бұл орайда қазақ баспас�зінің, «Ана 
тілінің» алдында да үлкен міндеттер тұр. 
Орда бұзар отызға толып отырған ұлт 
газетінің ұжымы бар әлеуетін, қайрат-
жігерін, кәсіби білік-тәжірибесі мен бар 
мүмкіндігін сол олқылықтардың ор-
нын толтырып, тіліміздің тұғырын биік, 
мерейін үстем ету жолында аянбай тер т�ге 
береді деген сенімдеміз. 

Біз, тілші ғалымдар қауымы, қашанда 
�зіңмен біргеміз қазақ мүддесіне адал, 
тіліне тірек болып келе жатқан қадірлі 
«Ана тілі». Ақпараттық кеңістіктің айды-
нында еркін жүзе бер, тіл майданындағы 
жеңістерің, бағындырар биіктерің мен 
табыстарың к�п болсын! 

ҚАҒАНАҚ

Адам баласының, мал т�лінің үйі, яғни �ніп-
�скен қабы. Қағанағын жарды деп нақ қазір 
бұзаулағалы тұрған сиырды айтады. Қағанағымды 
жарып шыққан балам ғой, қағанағымды қақ 
жарып шыққан жалғызым ғой деп ана  айтады. 
Қарық. Қарық болу – жарылқану, кенелу, 
 тойыну. Қарық болу – суға кеткен, кеме, қайық 
апатына ұшырағандарға да айтылады. Олжалы 
болғанда, егін бітік шыққанда, мал т�лді болған 
жылдары да қарық болып жатырмыз делінеді. Бұл 
қарық с�зінің әртүрлі мәндегі қолданылысы. Ал 
қағанағы қарық болуы – жарылған бала қабынан 
ақтарылған су, баланың �ніп-�суіне қажетті 
сұйықтың т�гілуі. Кағанағы қарық дегеніміз, 
бейнелі сипатта, аман-есен босанған ананың 
қуанышқа кенелуі деген с�з.

САҒАНАҚ

Кигіз үй сүйегінің (ағашының) негізгі 
қаңқасы – кереге. <р үй бірнеше керегеден 
құралады. Оларды жеке-жеке қанат деп атайды. 
Сол кереге санына байланысты кигіз үй т�рт 
қанатты, алты қанатты, сегіз, он екі, жиырма т�рт 
қанатты деп аталады. <р қанат б�лшектерінің 
�з атауы бар. Керегені құрайтын таяқшаларды 
керегенің шыбығы дейді. Шыбықтарды бір-
біріне бекітетін қайысты к�к, керегенің к�гі деп 
атайды. Шыбықтардың айқасқан аралығындағы 
тор керегенің к�зі делінеді. Барлық кигіз үй 
керегелердің (қанаттың) ені бірдей болмайды. 
Ол керегенің неше басты болуына  байланысты. 
<рбір  екі  шыбықтың айқасқан жоғарғы 
қосылысын керегенің басы дейді. Бұған уықтың 
аяғы бекітіледі. Керегенің басы (жоғарғы жағы) 
сыртқа қарай сәл қайқақтау, ал аяғы (т�менгі 
жағы) тік болады. Қанаттың (керегенің) екі 

шетінде ғана болатын ең қысқа екі шыбығы 
 болады. Керегенің әр қанаты осындай т�рт қысқа 
шыбықпен тұйықталып отырылады. Қанаттың 
екі шетінде екеуі жоғары, екеуі т�мен тұратын 
осы т�рт қысқа шыбықты сағанақ деп атайды. 
Сағанақ қанаттың созылып, жиналуына және үй 
тіккенде керегелердің бір-бірімен, ең шеткі екеуі 
есік босағаларымен жымдасуына аса қажетті 
тетік.

Сарық. «Кеш жарық! Ешкің арық, қойың 
сарық» деген қалжынды сәлемдесу рәсімі бар. 
Қойың сарық дегенде қойың сары деп отырған 
жоқ. >йткені боз сарық, қара сарық, қызыл 
сарық деп те айтылады. Сарық қой дегеніміз 
қандай мал? Бұл кәдімгі қазақы қой арасында 
тұқым қуалаушылықпен ара-тұра бір байқалып 
қалатын ерекше құбылыс. Сарықтың құйрығы 
қазақы қойдай тегенеленбей, ешкі құйрықтанып, 
казіргі меринос қойының құйрығына ұқсастау 
болып бітеді. Бірақ ешкі құйрығындай шошай-
май, мериностікіндей салпаңдамай, �згешелеу 
бітімде тұқылдау болады. Қазір қазақы қой мен 

меринос буданы да осындай тұқым беріп жүр. 
Бірақ сарық с�зінің шығуы бұдан бұрынғы, 
қазақы қойдың сарықты табиғи тууы кезінен 
келе жатқан ескі с�з. Сарық – сарқынды, қалдық, 
тұқыл деген с�з. Сағанақ қысқа болғандықтан 
керегелік шыбықтардың қиыла – келе артылған 
қалдықтарынан жасалады. Сағанақтың сарық 
болуы осыдан. Қағанағы қарық, сағанағы сарық 
деген с�з әуелде әуезділік үшін тіркей айты-
лып, кейін т�рт құбыласы түгел, дүниесі тегіс, 
уайым-қайғысыз адамға арналар с�зге айналған. 
Оның ештеңеден қаперсіз, ойсыз адамға айтылар 
кекесінді де қолданысы бар.

ҚАЛА

Тезекті қала, қиды қала, асықты қала, тасты 
қала, шымды қала, кесекті қала, кірпішті қала. 
Қала, қаластыр – осы бұйрық райлы етістік 
қала с�зінің тегі қалау, қаластыру дегеннен 
туындап, келе-келе зат есімдік мағынаға ие 
болған. Аққала, тасқала, шымқала дей келіп, 
үлкен елді мекенді қала деп атау дағдыға  енген. 
Тісі қаладай, тісінің қаласы бұзылмаған, бол-
маса адам ажары, ескі қорған, күмбез  туралы 
да әлі қаласы бұзылмаған деп айтылады. 
Қаласын бұзу – тігілген асықтың қатарын бұзу, 
қаланған тас,  тезек, кесектің, шымның қалауын 
құлату, не бүгін бір құрылыстың қалауын бұзу, 
қирату  болып табылады. Қалау – шымнан, 
 тастан, кесектен құрылыс қабырғасын тұрғызу, 
қалаушы – осы істің маманы. Қалауы, қаласы 
қалай шіркіннің деп айтылады. Тісінің  каласы 
бұзылмаған дегенде, қаласы – қатары деген 
мағынада. Адам ажары туралы қаласы бұзылмаған 
 дегенде оның алғашқы сымбатының сақталуы 
әсем құрылыстың қалауымен шендестіріліп, 
теңеулік мәнде  айтылып тұр. «Біреудің қаласын 
бұзып, жаласына қалар жайым жоқ» деген тіркес 
біреудің үлгірткен ісін, нәрсесін бүлдіргім, 
бұзғым келмейді деген мағына береді. Қаласын 
бұзу дегенді отбасын, некесін тұрғысында да 
қолдануға болар, бірақ тек сол бір мәнге бай-
лап тастауға болмайды. Бұл кезінде к�п мәнді, 
қолданылысы кең с�з болған. Қазір ілуде біреу 
ғана болмаса, бұл с�здің мәнін к�п адам біле 
бермейді, ырабайда бір естіліп қалады.

Сабыржан ШҮКІРҰЛЫ
Ана тілі, №49 желтоқсанның 5-і, 

2002, жылқы жылы. 

Ескерту: Материал 
қысқартылып берілді. 

МӘН МЕН МАҒЫНАОЙМАҚТАЙ ОЙ

 «Ана тілі» газетінде қызмет істеп жүргенде бас редакторы-
мыз Жарылқап Бейсенбайұлы еді. Адамды сыйлап, к�ңіліне 
қарайтын, мінезі жайлы, бауырмал жігіт болатын. Қол 
астында к�птеген журналист, қызметкер жұмыс істедік. Мен 
терімшімін. Негізгі жұмысым– журналистердің мақаласын 
теру, олардың әрбір с�зінен қате кетпеуін қадағалай отырып 
хаттау. Марат Қабанбай �ткір-�ткір мақалалар жазады. <лгі 
материалды теріп отырып, мына мақаласымен �зіне қиындық 
тудырып ала ма деп алаңдап қоямын. Марат Қабанбай болса 
еш уайымдамай, алшаң-алшаң басып, мақаласын тергізіп 
әкетеді. Алғаш келгеннен ұжым �те жақсы қарсы алды. Сон-
дай бір жақсы ортада, жақсы уақытта жұмыс істедік. 

Редакциямыз «Қазақ тілі» қоғамымен қатар отырды. 
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі ұлттың рухы к�теріліп тұрған 
сәулелі күндер еді ғой. Наурыз мейрамын атап �тіп, бесікке 
салу, тұсау кесу, тағы басқа ұлттық салттарды к�рсетеміз. 
>зіміз ұлттық құндылықтар туралы жазамыз, �зіміз соны 
іс жүзінде жасаймыз. Соның бәрін ризашылықпен, құрмет 
сезіммен еске алып отырамын. Шәриза деген үлкен апамыз 
есепшіміз болған. Тамара, Раушан Т�ленқызымен әріптеспіз. 

«Ана тілінен» �скен журналистердің қазір бәрі жақсы 
қызметте жүргені қуантады. Теледидардан к�ріп отыра-
мыз, газет, журналдардан мақалаларын оқимыз. Соларды 
к�ргенде қандай керемет ұжымның ішінде жүргенбіз деп 
қуанып, шүкіршілік етемін. Жамандық к�ргеніміз жоқ. Тек 
жақсылық к�рдік. Ешқандай уайым-қайғысыз жүріп, кере-
мет газет шығардық. Мықты-мықты журналистерімізбен 
мақтандық. Ертай Айғалиұлы, Бауыржан Бабажанұлы, 
Сәкен Сыбанбай секілді қаламы жүйрік журналистердің 
кейінгі жазғандарын да оқып, сүйсініп отырамын. Т�леген 
деген суретшіміз бар еді. Оның газетті к�ркемдеуінің �зі 
жеке әңгіме. Сол кезде бірге жұмыс істеген Ғарифолла <нес 
қазір бір баспаның директоры болып отыр. Жарылқап 
Бейсенбайұлының тәрбиесін алған журналистердің біреуі де 
жерде қалған жоқ. Бәрі үлкен-үлкен қызметте жүр. Солармен 
әріптес болғанымды ұдайы қуанышпен еске аламын.

«Ана тілі» бүгінде бұрынғы тұғырынан тайған жоқ. 
>зекті мәселелерді к�теріп келеді. Қарапайым оқырманның 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтынына бәріміз куәміз. «Ана 
тілін» мұғалімдер оқулық ретінде қолданып, �зге оқырман 
да сүйсіне оқиды. Бүгінде Президенттің �зінен бастап, 
аппаратындағы мамандар да оқитын болды деп мақтанып 
айтамыз. «Ана тілі» ұлттық мүддені ту еткен нағыз ұлттық 
басылым дер едім.

«АНА ТІЛІ» 
айтары бар басылым

Ғайша СЕГІЗБАЕВА,
«Ана тілінің» ардагер 

қызметкері

Ана тілінің айбындары
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НАУРЫЗДА ТУҒАН

«МЕН 
ХАЛҚЫМА 
ҚЫЗМЕТ 
ЕТТІМ...»

Ақпан айының ортасынан ауа «Қазақ 
тілі» қоғамы басшылары біраз үміткерлердің 
арасынан жастар газетінде жауапты  хатшы 
боп істеп жүрген мені редакторлыққа 
бекітті. Алдында <бдуәли Қайдар ағамыз-
дың алдынан �ткенде, газетті қай бағытта 
шығару қажеттігі ж�ніндегі �з уәждерімізді 
жеткізгенбіз. «Апталықта тіл май данының 
�ткір мәселелерін к�терумен бірге, ұлттың 
с�зін с�йлеп, мұңын жоқтайтын, жабық 
тақырыптарды бүкпесiз айтатын, тұм ша-
ланған тарихымыз бен этнографиямызды 
қаузайтын, елдiң санасын сілкінтетін дүние-
лердi де жариялауға болады ғой» дегенбіз... 

<бекең жаңа апталыққа батасын бере 
отырып: 

– Газетті қалай шығару �з еркіңде. 
<рине ақылдасып, бірлесіп шешетін шаруа-
лар болып жатса, айтарсың. Қызметкерлерді 
де �зің таңдайсың. <зірше институттың 
мәжіліс залында жайғаса тұрыңдар. Кейін 
редакция үшін басқа орын іздестірерміз. 
Газеттің алғашқы санын қашан шығаруға 
болады? – деді. 

– Жақсы ырым болсын. Халқымыздың 
т�л жаңа жылы – Наурыз мейрамына 
туралайық, – дедім. >зінің реті де солай 
келіп тұрған.

<бекеңнің ризалығын алғаннан кейін, 
қуат-қарымы �зіме бұрыннан таныс 
Бақыт Сарбалаұлы, Ертай Айғалиұлы, 
Қонысбек Қожамжарұлы сияқты жүрдек 
жұрналшыларға бірге жұмыс істеу  туралы 
қолқа салдым. Бәрi де апталықтың бағытын, 
мақсатын бiлген соң, ықыластана келісті. 
Олардың қатарына аз күннен кейін Тiл бiлiмi 
институтының кiшi қызметкерi Ғарифолла 
<нес те келіп қосылды. Бәріміз газетті 22 
наурызға дейін дайындап үлгеру үшін тізе 
қоса іске кірісіп кеттік. <лбетте, апталықты 
тіркеу, есепшот ашу, баспахана мен келісу, 
газет қағазын табу, пошта  тасымалы, тарату, 
жазылым мәселелерімен айналысу сияқты 
ұйымдастыру жұмыстары да �з ж�німен 
қатар жүріп жатты... 

1990 жылғы Наурыз мейрамы мереке-
ленген сол күн әлі есте. Алматының ауа райы 
сәл бұлыңғырлау болып, ауық-ауық жаңбыр 
сіркіреп тұрды. Соған қарамастан, талай 
жыл бойы Наурызын сағынған ел қаладағы 
�зге орындармен қатар, Абай ескерткіші 
айналасындағы ақшаңқан киіз үйлер 
тігілген алаңда да мерекелік  шараларды 
тамашалауға к�п жиналды. Сол жерде 
халықты мейраммен құттықтаушылардың 

Жарылқап БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ана тілі» газетінің 

1990-1997 жылдардағы 
тұңғыш Бас редакторы

Серікбай ОСПАНҰЛЫ,
халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты

АНА ТІЛІМ
«Ана тілі» газетінің 30 жылдық мерейтойына

Дінмұхамед ҚОНАЕВ:

1989 жылдың күзінде 
халықтың зор қолдауымен 
«Қазақ тiлi» қоғамы 
құрылды. Басшысы – Тіл 
білімі институтының 
директоры, академик 
Әбдуәли Қайдар, орынба-
сары – Өмiрзақ Айтбайұлы. 
Мемлекеттік тіл үшін күрестің 
қызу  майданына бел шеше 
кірісіп кеткен қос сардардың 
«тіл қоғамы жұмысына 
жалпақ елді кеңінен 
жұмылдыру үшін апталық 
газет  керек» деген ұсынысын, 
сол кездегі республикалық 
партия комитетінің идео-
логия жөніндегі  хатшысы, 
ұлтымыздың ұлы 
тұлғаларының бірі Өзбекәлі 
Жәнібек те бірден құп көріп, 
«Ана тілі» газеті туралы 
шешімді қаңтар айында-ақ 
шығартып береді.  Содан 
кейін жаңа апталыққа 
 редактор іздестіріле 
бастаған.

бірі  боп мінбеге к�терілген >мiрзақ 
 Айт байұлы: «Бұл мейрамға «Қазақ тiлi» 
қоғамы құр алақан келген жоқ, бүгiн «Ана 
тiлi» деген газетіміздің алғашқы саны жарық 
к�рді!» деп, қолындағы газеттi айқара ашып 
к�рсеткен кезде, жиналған жұрт дуылдата 
қол соғып, ерекше қошемет білдірді. 

Халық тілдің рухы к�терілсе – ұлттың 
рухы к�терілетініне кәміл сенді. Ол шақта 
жақын арада тәуелсіздік аламыз-ау  деген 
ой орындалмайтын арман сияқты еді. 
Отаршылдықтың темір  қыспағы еш 
құтқармайтындай к�рінетін.  

Сонда да жалпақ ел алдағы күндер ден 
үміт сәулесін күтті, тілінен, тарихынан, �з 
болмысынан айырылса, ұлт ретінде жойы-
латынын іштей ұқты. 

«Ана тілі» газетінің алдына қойған 
мақсат-бағдар да дәл осы ел санасын 
сілкінту мүддесімен тығыз сабақтасып 
жатты. Апталықты «Қазақ тiлi» қоғамының 
ш а р у а л а р ы н  ғ а н а  ж а з ы п  о т ы р а т ы н 
салалық үнқағаз ретінде де, тiлдiң ғылыми 
мәселелерiн қозғайтын басылым түрінде де 
шығаруға  болар еді. Бiрақ ұлттық бағыттағы, 
ұлт мұңын жоқтайтын газет жасауды ж�н 
к�рдік. Сол себепті де жұрт оның әр санын 
асыға күтті, ерекше ықыласпен оқыды. Кеңес 
Одағының қарау саясатының асқынып 
тұрған кезінде-ақ, алғашқы н�мірлерінің 
бірінде, айқара бетке «Правда», «Известия», 
«Комсомольская правда», «Советская куль-
тура» және басқа да мәскеулiк газеттерінің 
беттерінде Желтоқсан к�терілісінен кейiн 
қазақтарды жаппай кінәлау, күстәналау 
мақсатымен жазылған мақаласымақтарды 
ащы сынға алған материал жарияладық. Ол 
кезде орталық партия газеттерiн бұлайша 
әшкерелеу – бұрын-соңды болмаған жағдай.

Шiлде айының 19-ы күні Дінмұхамед 
Қонаев ақсақалдың «Мен халқыма қызмет 
еттiм» деген сұхбатының «Ана тiлiнің» 
айқара бетінде жарқ ете қалуы, тағы бір 
ерекше оқиға болды. Мәскеудiң Қонаевқа 
тиісуі тоқтамаған, халықтың «Димекеңнің 
тағдыры не болар екен?» деп алаң к�ңілмен 
жүрген кезi. Сұхбат шыққан күнi бірқатар 
жұрттың «Қонаевпен интервью шығыпты» 
деп бір-біріне сыбырлай айтып, таңдана 
с�з етіп жатқанына да куә болған жайымыз 
бар... 

Сол күні редакциядағы жігіттердің 
Димекеңнің үйіне ақсақалдың қолын алу 
үшін арнайы барғанымызды, ол кісінің бізді 
аса ризашылықпен қабылдап, суретке бірге 
түскенімізді «Ана тілі» газеті бетінде бұрын 
да айтқанбыз. 

<у баста газеттi қалай шығару керек деп 
жоспар құрғанымызда, балшабектік �ктем 
цензура жылдарында тыйым салынған 
«шежiрені қайта жаңғырту» мәселесін де 
қолға алу керектігін ойластырған едік. 
Ол үшін Мұхаметжан Тынышбаевтың 
1925 жылы шыққан ғылыми шежiресiн 
назарға ұстай отырып, с�з �рбіткенді мақұл 
к�ргенбіз. Талай жыл бойы шежiреге  сусап 
жүрген халық бiздiң «шежiре жинаймыз» 
деген сұрау салуымызды дүр етiп қолдай 
кеттi. Түкпiр-түкпiрден деректер легі 
ағылды. Сол кездері редакцияға келген 
екі мыңдай шежiре әлi күнге дейiн менiң 
жеке мұрағатымда сақтаулы. Соларды 
жан-жақты салыстыра, салғастыра оты-
рып, ата-тек кестелерінің бастапқы он 

ұрпақ шамасына дейінгі баба тармақтарын 
 газет арқылы үш рет шежірешілер сүзгiсіне 
салып, сұрыптаудан �ткердік. Жіп-шуы 
жинақталып, бітіп тұрған дүниеге «Атамұра» 
баспасы �з тарапынан қызығушылық 
 танытты. 1994 жылы кітап етіп, 40 мың 
данамен басып шығарды. Бүгiнде шежiре 
бойынша ғылыми зерттеу жүргізушілердің 
қай-қайсысы да негiзгi бiр сенімді дерекк�з 
ретiнде «Ана тiлi» шығарған осы «Қазақ 
шежiресiне» сiлтеме жасайды. >йткені онда 
шежірелік мәліметтерді берген адамдардың, 
яки респонденттердің аты-ж�ні, мекенжайы 
түгел к�рсетілген. Ал бұл ғылыми еңбек 
үшін ең қажетті шарттардың бірі... 

Апталықтың біртін-біртін ұлт ба сы-
лымына айнала бастауы, тара лымының 
күрт к�беюі (1991 жыл дың қаңтарында 
тиражы 110 мыңнан асты), газет аясына 
бірқатар  дарынды жұрналшыларды топ-
тастырды. Газет тарихында сол жылдарда 
толық жалақымен, жарты жалақымен, 
аз істегені, к�п істегені бар:  Байбота 
Серiкбайұлы, Мақсат Тәжмұрат, Бақтияр 
Тайжан, Болат Шарахымбай, Аманқос Мек-
теп, Мақсот Iзiмұлы, Абай Мауқараұлы, 
Сағатбек Медеубекұлы, Амантай Шәрiп, 
Дихан Қамзабекұлы, Раушан Т�ленқызы, 
Сәкен Сыбанбай сынды қалам иелерінің 
қолтаңбалары қалды. 1994 жылдың ба-
сында газетке  Марат Қабанбай келді. 
Маратпен де кезiнде «Жас Алашта» қатар 
жұмыс iстегенбiз. Кейiн әдебиетке, жеке 
шығармашылыққа басы бүтін ауысып, 
газетке суып кеткендей едi. Жұмыс іздеп 
жүргенін естігесін, «Ана тіліне» шақырып 
едік, апталық бетінде қара с�зден құйын 
ойнатып жүре бердi. 1994 жылдың ортасына 
таман, Ақмоланың астана атанатыны белгілі 
болған соң, сол қаладан қаламының желі 
б�лек Жұматай Сабыржанұлын жұмысқа 
алдық. Болашақ Елорда жақтан ол да 
дүрiлдеттi. Кейiннен апталыққа майталман 
жұрналшы  Сабыржан Шүкiрұлы, с�здiң 
майын тамызып жазатын ақсақал Ахмет 
Жүнiсовтің де келуі газет шырайын одан 
әрi құлпыртты. Бұл әуелден-ақ оқырманға 
қазақ тілінің байлығы мен құнарын 
ұқыппен пайдалану, мақалаларды оқуға 
жеңіл, жатық публицистикалық мәнерде 
�рбіту, жаңа жұрналшылық машықтарды 
орнықтыруға мән берген талабымыздың 
түйінді нәтижесі де еді.  

1997 жылдың соңында Ақпарат және 
қо ғам дық келісім министрлігінің ұйға-
ры мымен,  жаңадан құрылған Қазақ 
ақпарат агенттігі (бұрынғы ҚазТАГ) қазақ 
редакциясының бас редакторы қызметіне 
ауыстырылдым. Бұл агенттікте соған дейін 
барлық қазақша материал тек орысша-
дан аударылған түрде ғана жарияланып 
келген екен. Енді т�л ақпарат дайын-
дайтын жаңа қазақ редакциясын ашу 
қажеттігі  туындауына байланысты, оның 
жұмысын жолға қою міндетін атқаруға 
мені  лайық к�ріпті .  Жұрналшылық, 
сарашылық қызметтің бұрынғыдан тосын-
дау, бірақ жаһандық ақпарат әлемі мен 
ғаламтор жүйесінің түпсіз қойнауларында 
жинақталған аса қымбат қазыналарға 
қол жеткізуге мол мүмкіндік әперген, бір 
жағынан ғылыми-қаламгерлік ізденіске 
жаңа серпін берген шығармашылық �мірдің 
жаңа кезеңі басталған.  

– Қазақ тарихындағы қайғылы, 
қаралы кезеңдердің бірі – 1932 жылы Сіз 
20 жастағы жігіт екенсіз. Осынау халық 
басындағы ауыртпалық және Тұрар 
Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов,  Ахмет 
Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, 
Құдайберген Жұбанов сияқты арыс-
тарды отаған 1937 жыл туралы к"збен 
к"рген куә ретінде не айтар едіңіз?

– Ол кезеңдерде халыққа жасалған 
қиянат, зұлматтарды бір ауыз с�збен 
айта қою қиын болар. Жас та болсақ 
талай жайдың куәсі  болдық қой 
ол кездерде. Мен Тұрардың үлкен 
азаматтық істері туралы сол кезде де 
біраз естігенмін. Ол 50-ші жылдардың 
ортасында ақталды ғой. Сол секілді 
қиянатқа ұшыраған талай азаматтар 
кейіннен ақталып жатты, әйткенмен 
талайлардың атын атау беріге дейін 
қиын болып келді. Ол сондай кезең еді, 
уақыт қиын болатын. <йтеуір кеш те 
болса тіл ғылымы саласында болсын, 
әдебиет, жалпы ұлтымыздың келешегі 
үшін талай еңбектер тындырған 
 Ахмет, Мағжан секілді азаматтардың 
қатарымызға қайтып оралғанына 
шүкіршілік.  Мұндай жандардың 
есімдерін халықтан жасырып, мәңгілік 
түнекте ұстау мүмкін де емес қой 
және олай ету тарихқа жасалған үлкен 
қиянат болар еді.

– 50-ші жылдардан бергі уақыт 
– қазақ мектептері, балабақшалары 
жаппай жабылған уақыт. Деректерге 
с"з берсек, 1957-67 жылдар аралығында 
үлкенді-кішілі 900-дей қазақ мектебі, 
1967-84 жылдар аралығында 631 қазақ 
орта мектебі жабылыпты. Рас, кейінгі 
кездері ұлттық білім ұялары к"птеп 
ашылып жатыр. Бірақ тек 1957 жылғы 
деңгейімізге қайта жету үшін бізге 
жаңадан 468 орта мектеп ашу керек екен. 
Енді осынау ана тіліміздің аясы Арал 
теңізіндей тартылып бара жатқан кезде 
Дінмұхамед Ахметұлы қайда  болды 
 демей ме халық?

– Кейде тек құрғақ санға жүгін-
ген нен г�рі оның астарына да үңілу 
қажет болар. Қазақ мектептерінің, 

Ардақтым,
Ең асылым – Ана тілім,
Алға ұмтыл,
Шық асқарға,
Алма тыным!
<лемде сен болмасаң,
Қаратау мен
Аласа Алатауы Алматының!

Тянь-Шань,
Аласарып Гималай да,
Т�мендер т�бемізде тұрған Ай да!
<лемде сен болмасаң, бәрі қараң,
Қазаққа нұрын т�гіп Күн қарай ма?!

Қалғансың қырғындарда сақтап жерді,
Айдынды толқын атып жатқан к�лді.
>зіңсіз алты Алаш та жат боп бізге,
Алыстар ағайыннан Ақтамберді.

К�к Туым желбіреген құламай ма,
Аһ ұрып атамекен жыламай ма!
Доспамбет,
Шалкиіз бен Шал, Асан, Бұқар,
Қалмай ма аласарып ұлы Абай да!

<лемнің ұқтырған сен қыры-сырын,
Бақыты,
Бастауысың ырысымның.
Жыры �шіп,
Сен болмасаң Махамбеттің
Қайрылар �ткір жүзі қылышының!

>зіңсің бар қазақты ақын еткен,
Бесігін,
Босағасын алтын еткен!
Сенімді сен болмасаң, қасиеттім,
>неге алмайды ешкім Ахметтен?!

Жете алмай мұратына мұрагерің,
>зіңсіз �рт жайлайды жыр әлемін!
Ана тіл, сен болмасаң жүйрік қайда,
Кім оқыр Ілиястың  «Құлагерін»?!

Биікке сен болмасаң самғаймыз ба,
Мирасын ата-баба жалғаймыз ба?!
Жайқалмай �ркеніміз �скен бүгін,
Айта алмай халықпыз деп қалмаймыз ба!

Ана тіл!
Ұмтыл алға!

Тара әлемге!
Қай ұлың т�мендесең, салар әнге;
>спесе жалыныңа суарылып,
Қанбаса қасиетті қара �леңге?!

Ең сұлу,
Ең еңселі,
Ең шырынды,
Салт-дәстүр,
Мақал-мәтел –
Сенсің үлгі!
К�теріп үйіміздің шаңырағын,
Тербеттің тебіреніп бесігімді!

Мінбеді таяқ ұстап арқаңа кім,
 Жеңдің сен! 
Тағдырыңа таңғаламын.
Жалғаған бабамыздың бар байлығын
Бүгінгі ақылы сен  Ата-ананың!

Тәуелсіз ел болдық та,
Жанды бағың!
Түрленіп,
Айдан анық жаңғырарың!
Аспандап асқаралы Туым к�кке,
>зіңсіз айтылар ма <нұраным!

 Жанымды қосып сол ән шырқағаным,
Бұл күнде әр аттаған нұр-қадамың!
«Ана тіл» – сен Отанның оқулығы,
Сүйікті,
Арман еткен үнпарағым!

Аңсаған азаттықты арман тілі,
<лихан, Міржақып пен Мағжан тілі.
Келесің қанатыңды еркін керіп,
Бақытың құтты болсын жанған күні.
 
Құны жоқ сен болмасаң алтынның да,
Тұңғиық батары анық халқым мұңға.
Шуақты,
Қуатты да ойдың – ұлы,
Жүректің,
Қанатысың ақылдың да!

Қашанда мекендедің �нер шыңын,
>зіңсің бірегейі к�п елшінің!
<лемнің тірегіне айналып сен,
Бар елдің ұш к�гінде, 
К�гершінім!

балабақшаларының орынсыз  жабылу 
фактілері кейбір облыстарда болған 
да шығар, бір кезде уақыт та соны 
талап етті ғой. Бірақ сол тұстағы 
 республика  басшылығы ұлттық 
тәлім-тәрбие ошақтарын қысқарту 
саясатын ұстанбағаны белгілі. Мәселе 
мектептердің санында емес, онда 
оқитын балалардың м�лшерінде. 
Қазақ мектептерінің к�бі бұрынырақта 
салынған, ескі, құлағалы тұрған тоқал 
тамдарда болды. Оларда әдетте елу-
алпыс қаралы бала ғана оқыды. Міне, 
осындай мектептер де ол кезде �те к�п 
болды. 60-70 жылдары жаңа үлгідегі 
мектептер к�птеп салынып, шағын 
мектептердің оқушылары соларға 
ауыстырылды. К�бінше осындай 
 себеппен мектеп саны азайғанымен, 
оларда оқитын балалар саны артты. 
Бұл сұраққа менің айтарым – осы.

– Сізді қазақтың тарихын,  әде биетін 
жақсы біледі  деген пікір бар.  Ең 
жақсы к"ретін ақын-жазу шы ларыңыз 
кімдер? Үнемі үстел үстінен түспейтін 
кітабыңызды атаңызшы.

– <дебиетті к�п оқитыным рас. 
Жақсы к�ркем шығарма оқығанда 
адамның жан сарайы кеңіп сала 
береді.  Ал жақсы к�ретін ақын-
жазушыларыңыз дегенде, не айтуға 
болады? Бізде жаман әдет бар ғой, 
«Мынаның шығармасы ұнайды» десең, 
«Пәленше түгеншенің  туысы, құдасы 
болғандықтан да» деп сырғақтата 
 салатын. Бірақ қалай  дегенде де  адалын 
айту керек. >з басым <уезовтің, 
М ү с і р е п о в т і ң ,  М ұ с т а ф и н н і ң , 
М ұ қ а н о в т ы ң ,   Н ұ р  п е й і с о в т і ң , 
Олжастың шығар ма ларын ұнатамын. 
Маған бұлталаңы мол тарихымыз-
ды к�ркем с�збен кестелеп кеткен 
Есенберлиннің тарихи романдары 
қатты ұнайды. Оның архивке кіріп, 
материал жинауына кезінде талай рет 
қол ұшын бердім де. Ол маған жиі 
келіп тұратын. Олжастың атышулы 
«Аз и Я»-сының жарыққа шығуына 
к�мектестім. Ол – менің ұғымымда ірі 
қайраткер ақын.

– �кінішіңіз?
– Алда Қазақстанның 70 жылдық 

торқалы тойы келе жатыр. Соның 42 
жылында республика басшылығында 
болыппын. 25 жыл бірінші хатшы 
болдым, 7 жыл үкімет басшысы, 10 
жыл орынбасары болдым, 3 жыл 
Ғылым академиясының президенттігін 
атқардым. Балқаш пен Риддердегі 
жылдарды санамағанда, бұлардың 
�зі 45 жыл екен. Халқыма еңбегім 
сіңбеді демеймін, хал-қадірімше пар-
тия мен үкіметтің тапсырмаларын адал 
орындадым. Адам болған соң сүйініш-
күйінішсіз бола ма?! Ендігі тілерім 
– халқымыздың тұрмыс-тіршілігін 
к�теру жолында алға қойылып отырған 
мәселелер к�п, солардың оң шешім 
табуына тілектеспін.

– Республиканың болашағы – 
 жас тар. Олардың қандай болғанын 
қалай сыз?

– Жастарымыз жан-жақты білімді, 
саналы болса екен деймін. Үлкенді 
үлкен, кішіні кіші деп сыйлай білулері 
керек. Былық-шылықтан бойларын 
аулақ ұстағандары ж�н. Олардың 
жақсы азамат болып �сулеріне тілек 
қосамын.

– «Ана тілі» газетінің мыңдаған 
оқырмандарының қатарында �зіңізді 
де бар деп есептесек, қателеспейміз бе? 

– «Ана тілін» үзбей оқып тұра мын. 
Маған алған бағыттарыңыз, діттеген 
мақсаттарыңыз ұнайды. Бір �кініштісі 
– кезінде жазылмаппын. Бірақ қалай 
болғанда да алда үзбей оқып отыруға 
тырысамын. Жұмыстарыңыз сәтті 
болсын!

!ңгімелескен 
Бақыт САРБАЛАЕВ,

Бақтияр ТАЙЖАНОВ
«Ана тілінің» арнаулы тілшілері

Шілденің 19-ы, бейсенбі, 
1990, жылқы жылы 

Ескерту: 
Сұхбат ықшамдалып берілді.
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«АНА ТІЛІНЕ» ТЕҢ КЕЛЕТІН 
БАСЫЛЫМ ЖОҚ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – ҚАЗАҚ 

ТІЛІНДЕ

Биыл да қашанғыдай той-
дан кенде емеспіз: Абай мен 
әл-Фарабидің мерейтойлары, 
Алтын Орданың құрылғанына 
750 жыл (Бішкек күрежолының 
бойындағы базармен шатас-
тырмауды сұраймын) һәм 
«Ана тілі» газетіне 30 жыл 
толып отыр. Отыз жыл — бір 
адамның орташа ғұмыр жасы 
ғой.  Осынау бір буын уақыт 
кезеңінде басылымда небәрі 
алты бас редактор ауысқан 
екен. Солардың төртіншісі 
болғанымды ойласам,  кеудеме 
мақтан сияқты бір сезім 
ұялайды. Иә, айналайын ана 
тіліне еселі болмаса да, әйтеуір 
бір сыбағалы еңбек сіңіру әр 
қазаққа мақтаныш болса керек.

«Ана тілі» �зінің алғашқы 
бас ре дакторлары Жақаңның 
(Жа рылқап Бейсенбайұлы), 
Мекеңнің (Мереке Құлкенов) 
ж ә н е  м а р қ ұ м  Ж ұ м а б е к 
 Кенжа лин нің тұсында кон-
с е р в а т и в т і  а у д и т о р и я ғ а , 
консерваторлық  идеалдар ды 
мұрат тұтқан ұлтшыл-пат-
риоттарға  ба ғытталған басылым 
ретінде қалыптасты. Жақаң ның 
бас тамашылдығымен газет фир-
масына «Ұлт газеті»  деген анық-
тауыш тың қосылғаны да содан. 
Мұның �зі  Никсон тұсындағы 
американ консервативтік жур-
налистикасын еске түсіретін. 
Мысалға, сол елдегі атақты 
 Роберт Айлз құрған Fox News 
ж а ң а  л ы қ т а р  т е л е а р н а с ы н 
алуға болады. Бұлар «үнсіз 
к�пшілікке» — Silent majoritу-
ға, яғни, әдетте �з пікірлерін 
сыртқа шығара бермейтін, 
қоғамдық және  саяси �мірден 
тысқары жүретін, бірақ істің 
сағаты соққанда азу к�рсетіп, 
айбат шегіп, �з пікірін батыл 
білдіретін бұқара адамдар то-
бына бағыт ұстаған БАҚ. «Ана 
тілін» әу баста �мірге әкелген 
де, таралымын тез арада жүз 

«Тіл туралы» заң қабылда-
ғаннан кейін бір жылдан соң 
Республикалық жаңа басылым 
– «Ана тілі» апталығы шыға 
 бастады. Бұл сол кезде еліміздегі 
ең ірі әрі ең қуанышты оқиға 
болды. Несін айтасың, халқымыз 
Ана тіліне шын мәнінде қайтып 
оралып,  ет  жүрегі  елжірей 
қауышып жатқан мерейлі кезең 
еді.

Республикалық «Ана тілі» 

газеті жылдар бойы �з елінде 
табалдырықтан аттай алмай, 
сыртта қалған Ана тіліміздің 
мәртебесін к�теріп,  абыройын 
асқақтатуға бар мүмкіндігі мен 
күш-жігерін жұмсап келеді. 
Сол тоқсаныншы жылдар шын 
мәнінде рухани  жаң ғыру, қайта 
�рлеу  жылдары болды. Елімізде 
қазақша балабақшалар, мектеп 
к�птеп ашылып, тіпті  Алматы 
сияқты ірі қалаларда қазақша 
м е к т е п т е р г е  б а л а   с ы й м а й 
қалды. Ал  академиктен  бастап, 
қарапайым жұмысшыға дейін 
Ана т іл імізді  тез   дамытып, 
бүкіл ел болып с�йлейтін ортақ 

мемлекеттік тілге айналдыруға 
жұмыла кірісті. Осы игі шараға 
кіріскен халқымыздың бас три-
бунасы «Ана тілі» газеті еді. «Ана 
тілі» газеті Тіл мәселесімен қатар, 
тарихымызға, мәдениетімізге 
салт-дәстүрімізге мүлдем  жаңа 
к�зқарас, соны зерттеу керек 
екенін де күні бүгінге дейін 
а й т у д а й - а қ  а й т ы п  к е л е д і . 
Нәтижесі, Аллаға шүкір, к�з 
 алдымызда.

«Ана т ілі»  басқа ұлттық 
 басылымдардан батылдығымен, 
�ткірлігімен әрі тереңдігімен 
д е  е р е к ш е л е н е д і .  < с і р е с е , 
ком мунистік партияның тәр-

биесімен Ана тілін әбден ұмытуға 
айналған шенеуніктерді сынап, 
тәубесіне келтіру ба рысындағы 
еңбегі мақтауға тұрарлық. Ал 
іс қағаздарын қазақшаландыру 
барысында, халыққа қызмет ету 
орындарын қазақша с�йлету 
мәселелерін к�теруде «Ана 
тіліне» тең келетін басылым жоқ. 

Сондықтан да тілін, тари-
хын, мәдениетін қадірлей тін 
әрбір қазақ «Ана тілін» аса 
құрметтейді,  қадір тұтады, 
осындай әрбір с�зінен қазақ 
иісі аңқып тұратын газеті бар 
екеніне қашанда мақтанып, 
шуақтанып жүрер.

Мереке ҚҰЛКЕНОВ,
«Ана тілі» газетінің
1997–2006 жылдардағы 
Бас редакторы 

Мақсат ТӘЖ-МҰРАТ,
«Ана тілі» газетінің 
2007-2008 жылдардағы 
Бас редакторы

БЕЛДЕН – БЕЛЕСКЕ
мыңнан асырып жіберген де осы 
«үнсіз қауым», солардың арман-
тілегі болатын. Консерваторлық 
бұл бұқара адамдар тобының 
 газет  бетіндегі  таза,  анық 
бейнесі —  Мырзан Қайғының 
(Мырзан Кенжебай) қаламынан 
күніге к�к түйнектей домалап 
түсіп жататын мақалалар еді. 
«Ана тілінде» басредтің жиі 
ауыспауының да бірден-бір 
себебі тұрақты аудиториясының 
тұрақтылықты қажет етуінде 
болса керек.

Негізінде мен күшік кезінде 
таланып қалған басредпін: 
«Ана тіліндегі» қызметімді 
ілгеріде, Жақаңның тұсында 
елтану б�лі мінің меңгерушісі 
болып бас тағам.  Содан да 
шығар,  газетке басшы ретінде 
оралып келген соң, бұрынғы 
тұрақты оқыр ман аудиториясын 
сақтап қалуға тырысқаным. 
Оны біздің  тұ сымызда газет 
таралымының �згермеуінен де 
аңғаруға  болады. Бірақ кон-
тент едәуір �згеріске ұшырады: 
бұрынғы тіл, ұлт проблемалары-
на енді ұлттық мүддені к�здеген 
 саясат, экономика, әлеуметтік 
мәселелер үстелді. Яғни кон-
тент әртараптандырылды. Бұл 
тақырыптардың құрылыс мате-
риалы қазақ тілі болғандықтан, 
олар мемлекеттік тіл  мә селесімен 
орайласып  жататынын алға 
т о с т ы қ .   О с ы л а й ш а ,  « А н а 
тілі» итк�йлегінен шығып, 
қанатын кеңге жайып, ендігі 
жерде жалпыұлттық басы-
лым бола алатын ыңғай та-
н ы т т ы .  О с ы  р е д а к ц и я л ы қ 
саясатқа сәйкес біз бұрынғы 
«үнсіз к�пшілік» аудитория-
сын интеллектуалдық деңгейі 
жоғарырақ «белсенді азшылық» 
есебінен толықтырып, бей-
нелеп айтқанда,  капучино 
ішетіндерді эспрессоны тәуір 
к�ретіндермен шалаптауға 
тырыстық. Осылайша, газет 

бұрынғы таза консерваторлық 
бағыттан жаңа консерваторлық 
(неоконсервативтік) сипатқа 
ауысуы тиіс еді. Айта кетер 
жағдай, осы ойымызды газеттің 
сол жылдардағы құрылтай-
шысы Мереке Құлкенов те, 
оның орнына келген  Бауыржан 
О м а р ұ л ы  д а  а й т қ ы з б а й 
ұғып, қолымызды қақпады. 
 Нәти жесінде редак циялық 
құрам Нұрперзент Домбай, 
Асылхан Мамашұлы, <ділбек 
Жапақ,  Қанат <білқайыр, 
Біләл Қуаныш, Қуанышбек 
Қари, Дархан Бейсенбекұлы, 
Бейбіт Жәлелұлы секілді жаңа 
лек журналистермен толықты. 
К�пшілігі осында газеттің қара 
жұмысынан сүргіленіп �тті. 
Бүгін әрқайсысы ақиқат пен 
шындық с�здің жебесіндей боп 
журналистикада �з бағыттары 
бойынша еселі еңбек етіп жүр. 
Бұл жігіттердің қай-қайсысы 
да саладағы неокондық бағыт 
— жаңалықты,  проблеманы 
ж а л а ң  х а б а р л а п  қ о й м а й , 
 оларды  «жасау», талдап жасау 
бағыты �німді болатынын «Ана 
тілінде» жүріп анығырақ ұғынды 
 деуге аузым барады. Басқаша 
айтқанда,  кісі  бір  нәрсені 
оқығысы, к�ргісі кеп  ауаланады, 
бірақ не керек екенін �зі де 
білмейді. Заманауи журналистік 
тренд — сүрсанадағы әлгі 
 ауанды д�п тауып, соны қана-
ғаттандыратын �нім жасап, 
ұсыну. Біздің бұл неокондық 
ізденістерімізді халық бірден ду 
к�теріп әкетті демей-ақ қояйын, 
алайда, сонымен бірге б�где деп 
жатырқамағаны да анық. К�п 
нәрсе заманға да  байланысты 
еді ,  б ірақ сол тұста  билік 
құрып тұрған жүйе қоғамды 
селт еткізіп, ой түсіріп, күздің 
таңғы желіндей ширықтыратын 
с о н ы  н е о к о н с е р в а т о р л ы қ 
 басылымды аса қажетсінбеген, 
т і п т і  е п т е п  т і к с і н г е н  д е 

секілді. Қалай болғанда да, 
«ерте  туып,  еш заманның 
маң дайына сыймаған» деп 
бір әнде айтылатындай, біз 
екіжарым-үш жылдан кейін �з 
даға-миссиямызды аяқтауға 
мәжбүр болдық. Осы уақыт 
мұғдарында басред ретіндегі 
мүмкіндігімді толыққа жақын 
к�рсетіп болдым-ау деймін. 
Шындығына келгенде, қазып 
айтам деп қажып қалғанымды, 
тіпті сарқыла бастағанымды 
сездім. Менің не нәрсенің де 
майын-с�лін шығарғысы кеп 
тұратын перфекционистік 
«тоқпағымның» астында жүріп, 
жігіттердің де «запалы» бітіп 
қалғандай к�рінді. Бірақ сонда 
да ұттырғанымыздан ұтқанымыз 
к�бірек болды деп есептеймін. 
Мысалы,  �з   басым,  спорт 
тілімен айтқанда, «ойыншы-
жаттықтырушы» ретінде газетке 
бұрқыратып к�п жазғанымның 
арқасында одан әрі жазушы-
эссеист дейтін �з  жолымды 
 тауып кеттім. (Екіжарым  жылда 
«Ана  т іл інде»  жариялаған 
м а т е р и а л д а р ы м  к е й і н і р е к 
«Кәбиса жыл» дейтін үлкен 
кітапты құрады). >мірімде 
бірінші рет ұжым басқардым, 
сырқылдақ «Волга» демесең, 
алғаш «бастықтың мәшініне» 
тақымым тиді. «Ана тілі» мені 
журнализмге әкел ген жолдың 
басы болды — Ас танаға ауысып, 
осы аттас журналды шығарған 
кезімде газетте жинақтаған 
басшылық тәжірибемнің пай-
дасын к�рдім. Түйіп айтқанда, 
қазір журналистикадан кетсем 
де, «Ана тілінде» �ткерген аз 
ғана уақытымды осы саладағы 
қызметімнің бір биігі ретінде әр 
кез еске алып отырамын.

Белден белеске к�теріліп 
отырған мерейлі тойың құтты 
болсын, «Ана тілім»! Қазақ 
тілінің тойы, бүгінгі Тіл үмесі 
ұзағынан сүйсіндіргей.  

– Ахмет Байтұрсынов: «С"зі жоғалған жұрт тың 
"зі де жоғалады» депті. Кей тілдердің үстемдігінен 
қауіп етіп айтқан ғой.

– «>лсек бір шұңқырда, шықсақ бір т�беде 
болармыз» деп анттасқан Алаштың ардақты 
ұлдарының к�шбасы еді ғой Ахаң...

Сталинді культке жеткізген, Хрушевқа 
жүгері ектірген, Брежневтің т�сіне металло-
лом үйдірген, ақыры социализмді тоқырауға 
әкелген не еді? Бұл Орталықтың озбыр саясаты, 
қошеметшілдік, аз ұлттардың тіліне, діліне, 
 тарихи жадына деген астамдығы, �зім білемдігі 
еді. Ақыры күйреп тынды.

Тіл үстемдігі де солай. Кеңестік жүйенің 
іргетасы қозғалған бетте социологтар орыс тілі 
тағдырына қатысты нақты уәжін айтқан. Мұндай 
процесс отар елдерінен айырылған шақта кешегі 
сүт бетіне қаймақ болған ағылшын, француз, 
 испан тілдерінің де басынан �ткен. >йткені 
адамзат тарихында тіл жай қарым-қатынас 
құралы ғана емес, ол – саяси, экономикалық 
�ктемдіктің де басты құралы болып келді.

Біз тарихтың осы ащы сабағын ұмытпауға 
тиіспіз. >згені �кпелетпей, �з тіліңе деген 
құрметің артсын.

Қазірде Тілдерді дамыту туралы 2001-2010 
жылдарға арналған Үкіметтік бағдарлама бар. 
Осы бағдарлама аясында атқарылып жатқан істер 
менің қатаң бақылауымда тұр...

– �ткен ғасыр басында үш мәрте әліпби 
 ауысты. Мұның "зі ұлт тарихы мен мәдениетіне 
аз соққы болған жоқ. Қазірде де кейбір бауырлас 
республикалар сынды латын алфавитіне к"шсек 
деген пікір айтылып қалады.

– >ткен ғасырда халқымыз ғұмыр бойы 
 пайдаланып келген араб әліпбиі  20-шы 
жылдардың соңында латын, ал 1940 жылы 
орыс графикасына негізделген жаңа әліпбимен 
 алмастырылды. Мұның да халқымыздың діліне 
ықпал-әсері тимей қалған жоқ. С�йтіп, аз 
уақыттың ішінде халқымыз ғасырлар бойғы тілдік 
дәстүрінен ажырап, �зінің танымы мен пайымын 
еріксіз �згертуге мәжбүр болды. Сана мен тілдің 
үндестігі мен үйлесімі бұзылды. Белгілі орыс 
 тарихшысы, әрі лингвист князь Н.Трубецкой 
тамсана жазатын «түркі симметрия сында» 
алалық пайда болды.

>йткені кириллицаға к�шкен кезде түркі 
халықтарының әрқайсысы �здерінің дыбыс 
үндестігіне орай бір-біріне ұқсамайтын әліпбилер 
енгізіп, ақырында қойы қоралас жатқан ағайын 
қағаз жүзінде �зара ұғыныса алмайтын халге 
жетті. Түбі бір түркі жұртының ғана емес, бір 
шаңырақтан �рбіген ұрпақтар арасындағы 
сабақтастыққа айтарлықтай сызат түсті.

Мұның бәрі – �ктемшіл Орталықтан ескен 
саясаттың салқын сызының әсері.

Рас, кейбір бауырлас елдер халықаралық 
қолданысқа жеңіл деп латын қарпіне к�шті. Осы 
келелі мәселені менің алдыма тосқан, оң жауа-
бымды дәметкен тілші, әдебиетші ғалымдарымыз 
бен қалам қайраткерлері жоқ емес.

Қазірде араб қарпіндегі жазуды үркердей 
ғана маман болмаса, басқа ешкім оқып түсіне 
 алмайды. Латынша жазылған жәдігерлерімізді де 
оқу үшін алдымен ежіктеп алу керек.

Ал, енді латын қарпіне к�штік делік.
Сонда соңғы 60-70 жылдан бері тасқа түскен 

кириллица әліпбиіндегі жазба әдебиетімізді, 
 тарихымызды, түрлі  деңгейдегі  қатынас 
қағаздарын қайда қоямыз? Кейінгі ұрпақ 
түсінбейді деп жаппай мұрағатқа �ткіземіз 
бе? <лде латын қарпіне аударып, кері басып 
шығарамыз ба? Бұл ұлан-ғайыр істі атқаруға 
болар. Дегенмен, осыдан туындайтын адами, 
моральдық қиындықтарды ойладық па? Алыста 
атакүлдігі бар �зге ұлттардың жай-күйіне  назар 
салдық па? Тас та таудың туысқаны, қайда 
қашып құтыласың?!

Былтыр Жамбыл облысында іссапарда болған 
кезімде Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университетінің профессоры, к�рнекті ғалым 
Мекемтас Мырзахметов, тіпті: «Руника алфавиті 
– ұлтымыздың т�л жазуы, осы жазуға к�шкен 
ж�н» деп дәлел айтты.

Жалпы дүниежүзінің басым б�лігінде ортақ 
қолданысқа ие латын әрпіне к�шудің болашағы 
зор деп білемін.

Қазақстандағы тілдік, демографиялық, ұлтара-
лық факторларды ескере отырып, осы әліпбиге 
к�ше қалған жағдайда, оны кемі 10-15 жылдық 
мерзімге жоспарлау керек. Ал жаңа әліпбидің 
білім жүйесіне енгізілуін 1-сыныптан бастап, 
біртіндеп 12-сыныпқа сатылап жүргізген ж�н.

Демек, бұл �те сындарлы мәселе. Оны 
бұйрықпен немесе науқаншылдықпен бір сәтте 
шешу мүмкін емес. Жалпы ұлт тағдырына 
қатысты кез келген іске адамгершілік к�зқарас 
тұрғысынан келмесек, ақиқаттан аттап кетеміз.

– Қазақ тіліндегі терминдер мәселесі аз әңгімеге 
арқау боп жүрген жоқ. Заманында ұлттық термин-
дер қалыптастыруға А.Байтұрсынов бастаған 
қазақтың небір арыстары аянбай атсалысқан. 
Термин жасаудың қазіргі жай-күйіне зер салсақ...

– Ахаңмен иықтас жүрген сол кездегі 
қазақ зиялыларының қай-қайсысы да термин 
 жасау, оны тілімізге орнықтыру ісінде қалыс 
қалғаны жоқ. Жалпы, Ахаң – бастауыш, баян-
дауыштан бастап, есімше, к�семшеге дейінгі тіл 
білімінің бүгінгі қолданысындағы терминдердің 
түгелге жуығын жалғыз �зі қалыптастырған 
ғұлама ғалым. Тіпті әдебиеттану ғылымындағы 
әсірелеу, меңзеу, кейіптеу, шендестіру сияқты 
терминдердің де бас иесі Ахаң екендігін бүгінгі 
ұрпақ ол ақталғаннан кейін ғана танып, білді. 
Жалғыз Байтұрсынов қана емес, Мағжан – 
педагогика, Жүсіпбек – психология, Жақып 

Ақбаев – заң, Халел Досмұхамедов – зоология, 
физиология, Жұмахан Кудерин – ботаника 
термидерін қалыптастыруға атсалысты. <лімхан 
Ермеков математикалық терминдерінен бастап, 
жоғары математика курсына дейінгі тұтас тер-
миндер жүйесін жасады. Кейін бұл ізгі дәстүрді 
Қаныш Сәтбаев ағамыз жалғастырды. К�ркем 
ойдың кемеңгерлері Мұхтар <уезов пен Ғабит 
Мүсірепов те сүбелі үлестерін қосып �тті. 

Егемендік алған алғашқы жылдары мемле-
кеттік терминком мүшелерінің тым асығыс шешім 
қабылдауы себепті кейбір «әттеген-айлар» да 
кезікпей қалмады. Мәселен,  «дипломат» с�зі. Бұл 
халықаралық терминді ғалымдарымыз «мәмілегер» 
деп бекіт іпті .   Сонда «дипломатия»  деген 
қорғасындай салмақты с�з жеңіл-желпі «мәміле» бо-
лып шыққан. Мәмілені тура мағынасында аударсақ 
–  «сделка».  Сонда «дипло матические отношения», 
«дипломатичес кие сношения», «дипломатиче-
ский  паспорт» дегенді қалай тәржімалауымыз 
 керек? Сондықтан «дипломатты» – дипломат 
күйінде қайта бекітіп, жоғарыдағы тіркестерді 
«дипломатиялық қатынастар, «дипломатиялық 
қарым-қатынастар», «дипломатиялық паспорт» 
күйінде терминдер тізіміне енгіздік. 

Ілкі кездегі терминкомның үстірттігінен бекіп 
кеткен с�здер кейін нормативтік-құқықтық 
актілерге еніп, әбден сіңісті боп кетті де, қатені 
түзете алмай �кінген жайттар аз емес. Сол тұста  
паспортты – т�лқұжат, архивті – мұрағат, музейді 
– мұражай деп жаңаша атау еншіледік. Мәселен, 
дүниежүзінің қай еліне барсаңыз да, «паспорт» – 
паспорт. Маған салса, осының бәрін қайтадан �з 
орнына қою керек деп ойлаймын.

Жақында менің қабылдауымда болған 
Еркеғали Рахмадиев ағамыз композитор  деген 
халықаралық терминнің мәндік деңгейін 
т�мендетіп,  сазгер  – мелодист,  барлық 
тілде бірдей «пианино» деп аталатын с�зді 
«күйсандық» қып жібергендерге �кпе-назын 
білдірді. Дұрыс айтады. «Класс» деген с�зді 
«сынып» деудің, тоңазытқышты «мұзсандық» 
деудің ыңғайын түсіну қиын. Айта берсе, біраз 
с�здерді келтіруге болады. Ендігі жерде асықпай, 
аптықпай  осыларды қайта қарауымыз керек.

Демек, түбірі латын, грек тілдерінен алынып, 
Еуропа тілдерінің бәріне сіңісті болып кеткен 
термин с�здерді орынсыз қозғаудың реті жоқ. 
Тілімізде бұрын бар с�зді қолдан жасаған жаңа 
терминге таңбасақ та ешқайда кетпейді, тілдік 
қорымызда сақталады. Ал, түбірі таза орыс, славян 
тілдерінен алынған с�здерге қазақша балама табуға 
болады деген пікірді толық куаттаймын. Бұл істе 
термин жасауда қалыптаса бастаған оңтайлы үрдіс 
те бар. Мәселен, самолетті – ұшақ, вертолетті – 
тікұшақ деп тілімізге �те сәтті термин енгіздік.

Ендігі жерде, әрбір терминді бекітуде оның 
орыс, түрік, еуропа тілдеріндегі нұсқаларына 
салыстырмалы талдау жасап, қазақ тілінің тілдік 
нормасына сәйкесін ғана қабылдаған ж�н.

Демек, талай ғасырдан бері тарихы бар, қол-
даныс аясы әлемнің түгелге жуық �ркениетті 
елде рін қамтыған, �згеріске түссе де әр халықтың 
тілдік ерекшелігіне сай аздаған фонетикалық 
ауытқуы бар халықаралық терминдерге абай 
болайық.

– Мемлекеттік тілдің ендігі жердегі перспекти-
васы, заңнамалық аясы қандай дәрежеде болады 
деп ойлайсыз!

– Үш бірдей мәселені бағдар ғып ұстану 
 керек.

Біріншіден, «Тілдер туралы» Заңды қайта 
қарап, қажет болса замана талабына сай 
�згерістер енгізу;

Екіншіден, бұқаралық ақпарат құралда рында 
қазақ тілі 50 пайыздан кем қолданысқа түспеуі 
тиіс.

Үшіншіден, 2010 жылға дейін жасалған 
Тілдерді дамыту туралы бағдарламаға тиісті 
толықтырулар енгізіп, әр облыстың мемлекеттік 
тілге к�шу кестесін қатаң бақылау қажет.

Міне, осы шаралар толық іске асқанда ғана 
Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде деп нық 
сеніммен айта аламыз.

Сұхбаттасқан  
Мереке ҚҰЛКЕНОВ

Мамырдың 11-17-і, 2006,
ит жылы

Ескерту: 
Сұхбат ықшамдалып берілді
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«АНА ТІЛІ» 
ҰЛЫ ДАЛАҒА РУХ ӘКЕЛДІ

АЛАСАПЫРАН 
АҚПАРАТ һәм «АНА ТІЛІ»

«Ана тілі» газеті біле білген адамға тоқсаныншы жылдары 70 жыл бойына ұлттық 
рухани дүниеге шөлдеген қазақ жұртының сусынын қандырған бірден-бір бірегей 
басылым. 
1990 жылы 22 наурызда газет шаңырағын көтерген, уықтарын нық шанышқан 
журналистердің ерен еңбегі, батыл қадамдары, біліктілігі, ұлтшылдығы, 
намысшылдығы, көре білгендігі, сөз маржандарын ерінбей теріп, уақыт кемесін 
ыққа емес, қасқайып желге, дауылға қарсы айдағандығы, жаңашылдығы, 
сайыпқырандығы дер едім. 
Газет несімен ерекшеленді, қандай тың тақырыптармен айшықталды, нендей 
көкейтесті мәселелермен нақышталды? «Құланның қасынуына, мылтықтың басуы» 
дегендей, әрине, бұл үнқағаз ұлт жүрегіндегі, ел көкірегіндегі діттеген мәселелерді, 
пісіп-жетілген кемел жайттарды батыл әрі сауатты қозғады. 

Пақырың пір, дүдәмалың дүр болған алмағайып заманды бастан өткеріп 
жатқандаймыз. Құндылықтан құн кетіп, ұғымның ұрқы қашып, бұған дейін 
қалыптасқан дүниенің дидары өзгеріп, диірменге бидай да, күріш пен күрмек те 
қатар түсіп, бәрі ботқа секілді араласып кеткендей күй кешесің. Халқымыздың 
ғасырлар бойы қалыптасқан, күнделікті өмір салтына айналған қарапайым ғана 
қағидаттарынан да қол үзіп барамыз. Қоғамдағы ашкөздікті, қанағатсыздық пен 
рахымсыздықты көрген сайын «қалыбымыздан тайып қайда бет алдық?» деген 
ой келеді. Қали ұстаз Сәрсенбай айтушы еді: «Әркім өз орнында, өзі білетін іспен 
айналысуы керек» деп. Сосын «қоғамды құртатын өз орнында отырмағандар» 
деп тағы қосып қоятын. Сол рас. Өйткені «өзі білмейтін, білгеннің тілін 
 алмайтын» пысықайлар қай салада болмасын толып жүр. Бар заттың берекесін 
қашырып, жүрісінен жаңылдырып жатқандар да сондайлар. Мұныңыз қыл аяғы 
журналистикаңызға да жетті. 

ТЕҢІЗДЕЙ ТОЛҚЫҒАН, 
БУЫРҚАНҒАН ДҮНИЕ

Желтоқсан к�терілісін аяусыз басып-
жаныштаған Кеңес  империясы (оның 
қатыгез  солдаттары) «қазақ халқы 
енді к�пке дейін еңсесін тіктеп,  басын 
к�термейді, бұратана халықтың  рухын 
біржола �шірдік» деп әспенсіп, кеуделеріне 
нан пісіп,Мәскеулеріне к�теріңкі кеткен 
еді. Рас, қазақтың ұлы даласын әлемді 
дүр сілкіндірген к�терілістен соң жыл-
дан аса уақыт қара тұман басып, қазақ 
жұртының еңсесін к�тертпеді. Одан сайын 
тұншықтырып, �зге құлдарына Мәскеу 
«сендер егер бас к�терсеңдер!» деп сес 
к�рсетіп, оларды бұйдалы тайлақтарындай 
жетектеп, дегеніне одан әрі к�ндіргісі 
келді. Бірақ Рух деген айбынды, қаһарлы, 
алып күш-қуат оянып кеткенін, осы 
қаск�й әрекеттерімен оны оятып алғанын 
олар білмей де, сезбей де қалды. Балтық 
жағалауындағы елдер, Грузия к�теріліп 
тәуелсіздіктерін талап етті. Мәскеудің 
айналасының бәрі Рухтың алауын жағып, 
буырқанып, бұрсанып жатты. Соның 
бәрінің қозғаушы күші момын қазақтың 
қаһары еді. 

Сексен сегізінші жылы елге Наурыз 
мерекесі келді. Қасаты қарды жарып 
шыққан бәйшешектей онымен бірге 
Алаштың ұлы даласына тағы да Рух 
келді. Алматы шаһарының Коммунистік 
к�шесімен жоғарыға қарай ағылған қазақ 
баласы Наурызымен қауышып, мәз-
мейрам болып, шаттанды, қуаныштан 
бірде күлді,  бірде жылады. Сексен 
тоғызыншы жылы «Қазақ әдебиеті» 
газеті арқылы (Шер-ағаң редактор еді) 
дабыл к�терген зиялылар мен халқы 
бірлесіп, енді �те мүшкіл жағдайдағы 
қазақ тілінің жағдайын жақсартуды 
талап етті. Жай ғана талап етпей, оны 
мемлекеттік тіл дәрежесіне к�теретін 
арнайы заң қажеттігін билікке жеткізді. 
Халықтың қаһарынан сескенген  Колбин 
бастаған билік амалы құрып, оған да 
келісті. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 
орыс тілі ресми тіл болды. «Қазақ тілі» 
қоғамы құрылды. Міне, осы бір шақта 
тіл мәртебесін к�теретін, «Қазақ тілі» 
қоғамының жұмысын к�рсететін үнқағаз 
қажет болды.

ДАУЫЛҒА ҚАРСЫ 
ЖҮЗГЕН РУХ КЕМЕСІ

К�п ұзамай, ақпарат айнасында «Ана 
тілі» деген газет ашылады екен» деген 
елең еткізер жаңалық жылт етті. Мен ол 

келіп-кетіп жүргенінің �зі бір ғанибет 
еді ғой... 

Айтып-айтпай не керек, осындай 
игіліктің ізін, соны соқпақтың сортаңын 
к�рген ұрпақтан екен біз. Енді біз сол 
к�ргенімізді жалғас тыруға, кейінге 
аманаттауға тиіс едік. <лсіздігіміз, білім-
білігіміздің т�мендігі болар, мойнымызға 
артылған сол миссияны толығымен 
атқара алмадық. Сиқы қашқан, �ңі 
ауысқан, �з міндетін орындай алмай 
отырған бүгінгі журналистиканың 
мүшкілдеу халіне тікелей �зіміз жауапты-
мыз. Ағаларымыздағы айбат пен қайрат, 
мамандыққа адалдық біздің бойымызда 
кемшін болды, әсілі. <йтпесе, астауыңды 
әркім кеп иеленбес еді ғой.

Газеттердің бұлай  азусыздануына әсер 
еткен �зге де факторлар бар, әрине. Кеше 
ғана айдарынан жел ескен, жалынан 

кезде «Қазақ әдебиеті» газетінде жұмыс 
істейтінмін. Бір күні Жақаң, Жарылқап 
Бейсенбайұлы ағам мені іздеп келді. 
Жақаңмен бұрын «Лениншіл жаста» 
бірге жұмыс істегенмін. Ұстаздарымның 
бірі ,  мәкетті  жақсы біледі ,  жазуы 
ширақ, жаңашыл журналист ағамыз 
соңғы бес-алты жылда газетте ерекше 
тақырыптарды к�теріп, екі-үш кітабын 
жарыққа шығарып үлгерді. Жақаңның 
«Ана тілі» газетінің редакторлығына 
бекігенін ұзынқұлақтан естігенбіз. Ол кісі 
к�п с�збұйдаға салынбай, мені жауапты 
хатшылыққа шақырды. Нақты жауап бер-
месем де іштей келістім. «К�п  ойланба! 
Газеттің бірінші н�мірі 22 наурызға 
шығады» деді ағамыз кетерінде  шегелеп. 
Қызық болғанда Шер-ағаң «Қазақ 
әдебиетінен» «Социалистік Қазақстанға» 
(қазіргі «Егемен Қазақстан») Бас редак-
тор  болып ауысты да, мені іле-шала сол 
газетке шақырды (жауапты хатшының 
орынбасарлығына). Бармадым. «Ана 
тілі» газетін қаладым. Ор-ағаң  (Оралхан 
Б�кей ағамыз «Қазақ әдебиетінде» Бас 
редактор болды) мені әзер жіберді. Мен 
�зіммен бірге белгілі сатирик-суретші 
Т�леген Ильяшевті алып жолда кетіп бара 
жатқанда марқұм фототілші Берсінбек 
Сәрсенов ағам жолығып, «Мені жұмысқа 
алсаңшы» деп �тініш білдірді. С�йтіп 
«Ана тілі» газетінің Қазақстан Ғылым 
академиясындағы шаңырағына (мәжіліс 
залы) қосшы ларымды ертіп бір-ақ келдім.

«Ана тілі» газеті «Қазақ тілі» қоға-
м ы н ы ң  ү н і  б о л ы п  б е к і т і л д і .  Б а с 
редактордың орынбасары Б.Сарбалаев, 
б�лім редакторлары Ғ.<нес, Қ.Ботбаев, 
Б.Тайжан, А.Мектептегі, Ж.Тойбазаров. 
Б . Қ о ш ы м - Н о ғ а й ,  Д . Қ а м з а б е к ұ л ы , 
 С.Ибраимов, т.б. қауырт жұмысқа кірісіп 
кеттік. <.Қайдаров және >.Айтбаев ағала-
рымыз баталарын берді. Үлгердік. Тура 22 
наурыз күні «Ана тілінің» алғашқы н�мірі 
шықты. 

Мақаламыздың басында айт қаным дай, 
Кеңес �кіметі кезінде шыққан газеттердің 
жолдарын қайтала май,  газет мүлдем 
тың, жаңа жолды таңдады. Бірінші бетке 
берілген Берсінбек ағамыздың коллажы 
жарқ етіп шығып, бірден оқырманын 
�зіне  тартты.  Ондай сатиралық коллаждар 
н�мір  сайын шығып тұрды. <п дегенде 
Алаш  арыстары жайлы, Қазақ тарихының 
жұмбақ ашылмаған парақтары, Қазақ 
тілінің тамырын шапқандар, мәңгүрттік, 
к�зқамандықтың түп-тамыры, ашар-
шылық, репрессия, сондай-ақ салт-
дәстүрлеріміз, этнография, шежіре, ислам 
дінінің әліппесі, ғибратты әңгімелер... 
бәрі-бәрі шығып жарияланып, газеттің 
абыройы, беделі н�мір сайын к�терілді, ел 
оны жоғалтқан  бауырындай іздеп оқыды. 
Тез даңққа б�ленді. Мектептер, оқу орын-
дары  газетке шыққан материалдарды 
оқулық орнына пайдаланды.

 Газет таралымы жүз мыңнан асып 
кетіп, �зге ірі басылымдарды шаң қап-
т ы р д ы .  Б і р д е  б і з  Ж ү р с і н  а ғ а м ы з 
ұйым дастырған айтыс кезінде жазы-
лу жүргізгенде газетке деген халықтың 
 махаббатын к�рсеңіз! Жазылушылар 
ұзын-сонар кезекке тұрды. «Дауылға 
қарсы жүзген Рух кемесі» деп «Ана тілін» 
айтып отырмын. Қазақ халқының сол кез-
де рухы мұхиттай буырқанып тұрды. Кейін 
сол рухты �шіріп алдық. Кім, қандай 
жағдайда �шірді, әлі де ол жұмбақ... 

әуес. Оларға анау кеудесін жарқыратып 
подиумға шыққан қызға ең алғаш кімнің 
с�з салғаны, к�ңілін тапқаны қызық. 
 Болмаса белгілі бір әншінің ажырасып 
жатқаны, әлдебір әртістің ішіп алып 
сойқан салғаны, танымал екі адамның 
т�белескені, әлдебіреулердің т�сектес 
болғаны тартымды тақырып. Қысқасы, 
қазан-ошақтың айналасындағы әңгіме 
қоғамның бетіне күнделікті айғайлап 
шығып жатыр. Оны елге жеткізіп, рей-
тинг теріп, болмашы бедел жинап жүрген 
�зіміздің әріптестер. Ұсақталып, майдала-
нып кеткеніміздің к�рінісі осы емес пе?!

Бұл күні елдің алдында беделі бар, аузы 
дуалы, с�зі уәлі  азаматтарды  келемеждеу, 
қағыту, абайсызда айтқанын іліп алып, 
басын жерге тығу үрдісі әбден белең 
алды. Осы бір нәрсе, яғни ұлтқа ұстын, 
елге ес, жұртқа жалау болатын тұлға лар-
ды итше талау қашан басталды деп ойла-
намыз. Есімізге <біш Кекілбайұлының 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын алған 
кезі түседі. Сол кезде дана <бішті, дара 
<бішті, абыз <бішті, аңыз <бішті, Алты 
Алаштың ақылманын жерден алып, 
жерге салдық-ау. Аямай, жаук�зденіп, 
әкеміздің ақысы кеткендей с�ктік қой 
сонда. Ерінбеген едіреңдеп еді. Сол бір 
кезде басталған (біздің пайымша) кері 
үдеріс қазір �ршіп тұр. <ріптестеріміз 
әлдекімнің  жиырма бес беттік баянда-
масынан  немесе брифингте с�йлеген 
бір сағаттық с�зінен әлдебір қиыстау 
тұсын кесіп алады да, жерден жеті қоян 
тапқандай желбіретіп жаңалық қып 
береді. Ал сосын қалған жұрт талауды 
бастайды. Ойпырым-ай, бес бересі, алты 
аласы жоқ, �мірінде бір рет амандаспаған, 
қандай адам екенінен мүлде хабарсыз 
кісіні асқан �шпенділікпен,  жауыз ни-
етпен қаралайды ғой.  Басына т�кпеген 
 жуындысы қалмайды. Оу, айналайындар-
ау, ол да адам, оның да жүрегі, жүйкесі, 
жаны бар ғой. Оның адресіне айтылған 
әрбір с�з оған қалай әсер ететінін 
ойладыңыздар ма? Бұл қайдан шыққан 
қатыгездік? Неткен жауыз ниет? Жалпы 
қоғам қатыгезденіп кеткендей к�рінеді 
бізге. Ешкім ешкімді аямайтын, жаны 
ашымайтын, бас  ауыртпайтын жағдайға 
жеттік. Қарапайым ғана адамгершілік, 
имандылық дейтін дүниелерді жоғалтып 
алдық. Бұ түрімізбен қайда барамыз? Қай 
жерде тоқтаймыз? Белгісіз.

Хайп қуған, пранкқа әуес болған 
заманда осылай ойлағанымыздың �зі 
дұрыс па? Айналадағы әпербақандықты 
к�ргенде осындай да ой келеді.  Сосын 
�зіңнің мына аласапыранға арала-
сып кетпей, соның ықпалына  ермей, 
кәсіби  қалыбыңды сақтап қалуға 
ұмтыласың. Ондайда қазақ әдебиетінің 
алтын ғасырында туған шығармалар 
к�мекке келеді. Соларға шұқшиясың. 
>ткен ғасырдағы аға буын жазған 
елдік дүниелерді оқисың. Одан кейін 
ұлт  руханиятына адал қызмет етіп келе 
жатқан, ағартушылық бағытты  басты 
мұрат еткен мерзімді  басылымдарды қолға 
аласың. <рине, олардың арасында «Ана 
тілі» газеті де бар. Бір кездері Жарылқап 
Бейсенбайұлы,  Марат Қабанбай, Сабыр-
жан Шүкірұлы, Жұматай Сабыржанұлы 
секілді саңлақтардың ізі қалған, кейін 
 Мереке Құлкенов, Жұмабек Кенжа-
лин,  Бауыржан Омарұлы, Мақсат Тәж-
Мұрат тәрізді қазақ журналистикасының 
діңгегіне айналған ағалар қызмет еткен, 
бүгінде Шәмшидин Паттеев, Жанарбек 
<шімжандардың басшылығымен жарық 
к�ретін ұлт газетінің осы аралықта жолы-
нан жаңылған, жұртқа жақпайтын нәрсе 
жазған кезі жоқ. Қайта ұлтты ұшпаққа 
шығаруға, болашағына бағдар беруге, 
туған тіліміздің мәртебесін к�теруге, 
халықтық қалпымызды сақтауға, салт-
дәстүрімізді насихаттауға, қалып тасқан 
құндылықтарды бұз бауға еңбек етіп 
келеді. Отыз жыл ішінде қазақтығымызға 
қарсы үш ауыз с�з айтпады. О бастағы 
ұста нымына адалдығынан айныған емес. 

Қазіргідей аласапыран ақпарат тың 
алып мұхитында қалт-құлт еткен қазақ 
журналистикасының қайығын «Ана 
тілі» секілді ұлтқа адал басылымдар ғана 
сақтап қалады. Желкенін керіп, жетектен 
шығарады. Біз осылай ойлаймыз, соған 
сенеміз.

Абыройың арта берсін, «Ана тілім»!

 ҚОС «КАПИТАН» Ж!НЕ 
ГАЗЕТТІҢ ТАҢҒАЖАЙЫП ЕРЛІКТЕРІ

 
Газетте кім жұмыс істеді, қандай 

оқи ғалар болды, нендей жағдайлар 
қалыптасты, оны �зге әріптестерім айта 
жатар. Мен осы газетте 15 жыл жұмыс 
істедім. Рух кемесінің екі капитаны 
Жарылқап Бейсенбайұлы мен  Мереке 
Құлкеновтың қарамағында істеген осы 
уақыт мен үшін журналистік  алтын 
уақытым деп есептеймін. Екеуі де 
уақыт тынысын тап басатын, ұлтшыл, 
�з істерінің хас шеберлері,  батыл 
 азаматтар екенін баса айтқым келеді. 
Олар «Ана тілінің» бағына келген бас 
 редакторлар болатын. Жарылқап ағам 
кадрды таңдағыш еді. Сол кадрлардың 
жазғандары газеттің айдынын  асырды. 
Ол сонымен қатар �зі де «жауға» сарбаз-
дарымен бірге алдыңғы шепте қарсы ша-
батын сардар-тын. Мәселен, Жақаңды 
Қазақ шежіресінің негізін қалаушы деп 
айтсақ, ешкім қарсы болмас деймін. 
Тақырыпқа қатты к�ңіл аударатын. 
 Мереке ағамыз, ұмытпасам, 97-жылы 
келді. Бұл кезде елімізге келген дағдарыс, 
ауыртпалық бұлты «Ана тілі» газетіне 
де үйірілді. Кәсіпкерлік таланты бар 
Мәкең газетін «жауға» бермеді және 
газеттің оқылуын, абыройын, беделін 
т�мендетпеді. Мәселен, елде болып 
жатқан қиын жағдайлар, дағдарыстардың 
шынайы к�ріністерін сол кезде шыққан 
газет парақтарын аударыстырсаңыз, 
бәрін к�ре аласыз.  Ащы шындық 
 жазылды, ақиқат атойлап жарияланды. 
Бір  мысалды келтіре кетейін. Құлекеев 
мырза білім министрі болғанда (2000 
жылдары) үштілділікті құпия жолмен 
бастады. Екі эксперименттік мектеп 
ашпаққа ниеттенді. «Ана тілі» дабыл 
к�терді. Бүкіл республика қолдады. Кейін 
газетті 1 млн теңгеге сотқа да берді. Бірақ 
«Ана тіл» бастаған тіл  жанашырлары 
жеңді. Бұл – бір ерлік.

 Екінші ерлігі – «Бинго» билетін 
ш ы ғ а р ғ а н  к о м п а н и я с ы н  қ а з а қ 
тілін қорлағаны үшін 40 млн теңгеге 
сотқа бердік, жеңдік. Үшінші ерлігі – 
 Рес   публи калық саз мектебімен шайқасты. 
Ұлттық мүдде, тағы да тіл тағдыры. Бір 
жыл шайқасып,  директорын жұмыстан 
шығарттық. 

 Б ұ л  ш а ғ ы н  м а қ а л а д а  г а з е т т і ң 
ерліктерін, ұлты үшін талай тай таласқа, 
арпалысқа, шайқасқа барған айбынды 
істерін сыйғызып жеткізу мүмкін емес. 
Мәселен, қиын кезеңде газет екі рет 
(халықаралық және республикалық) авто-
шеру ұйымдастырды. Біріншісінде (2001 
ж) бүкіл шекараны 37 тәулік  бойына ара-
лап, (17 мың шақырым) циклды мақалалар 
жазды, үлкен проблемаларды к�терді. 
Екінші автошеруде (38 тәулік, 19 мың 
шақырым жол жүрген) Ресей, >збекстан, 
Моңғолия, Қырғызстанды аралап, шеттегі 
қазақтардың жағдайын сараптады. Бұл 
ерлік пе, ерлік! Осы ерліктерді қорықпай, 
газетіне бергізген Мереке Құлкеновті ба-
тыр демей к�ріңіз!

 
ТҮЙІН: ГАЗЕТІМДІ ТІЛ 
МАЙДАНЫНЫҢ АЛҒЫ 

ШЕБІНЕН К�РГІМ КЕЛЕДІ

 Аттың басын осы жерден тартып, 
30 жылдығын тойлап жатқан қазіргі 
 газет ұжымы басылымның бұрынғы 
қызметкерлеріне с�з тізгінін беріп 
жатқандарына алғысымызды  айтамыз. 
Той құтты болсын! <ттеген-ай дейтініміз, 
бұл тойдың тура Тәждівирус  дауылына кез 
болғаны. Оқасы жоқ. Бұл ауыртпалықтан 
да �теміз, қаламдастар! Ең бастысы, 
Ана тілімізді әлі де �ркендетпей, т�рге 
шығармай отырған  «вирустардан» 
сақтайық. Осы күрес нағыз азаматтық 
күрес. Ол Тіл майданы деп аталады. «Ана 
тілін» мен сол майданның алғы шебінен 
к�ргім келеді. Сәт сапар!

Бір кездері Ерлан Қарин  айт пақшы, 
«ұлттық партияның р�лін атқарған» қазақ 
баспас�зінің қазіргі жағдайын к�ріп, 
�ткен күндерді амалсыз сағынасың. 
Жұмабай Шаштайұлы шығарған  «Zaman 
Қазақстан» газетін барша студент  басына 
жастанып оқитын. «К�кте – Күн,  жерде 
– «Жас Алаш» деген ұран ұстанған 
Нұрт�ре Жүсіптің кезіндегі газеттің 
даңқы мен дақпырты дүниеге тарап 
жататын. «Жас Алаш» айтса, жазса мін 
түзеліп, кем-кетік мезетінде қалпына 
келетін. Негізін Қалтай Мұхамеджанов 
қ а л а ғ а н ,  к е й і н н е н  с о л  с о қ п а қ т ы 
кеңейтіп,  даңғылға  айналдырған 
Шәмшидин Паттеевтің «Түркістаны» 
терең талдау, зерттеулерімен оқырманын 
сүйсіндіретін. Жүсіпбек Қорғасбектің 
редакторлығымен «Қазақ әдебиеті» ұлт 
руханиятындағы бар мәселені бүкпесіз 
жазып жататын. Мереке Құлкенов 
«Ана тілінде» басшылықта болғанда 
ұлт газетін жабылып қалудан аман 
сақтап, Жарылқап Бейсенбайұлы  бастап 
берген тіл майданындағы күресті бір 
сәтке де дамылдатқан емес. Серғазы 
Мұхтарбековтің «Қазақстаны»  алмас 
қылыш секілді  еді,  қиып түсетін. 
Ақт�беде Мейірхан Ақдәулетұлы  «Алтын 
орданың» тұсауын кесіп,  газет деген 
дүниені тек Алматыда ғана емес, аймақта 
отырып та ел іздейтіндей етіп шығаруға 
болатынын дәлелдеген.  Мейірхан 
ағаның �зі айтқандай, «Алтын орда» 
газет қана емес, ұлтқа қызмет  еткен 
жоба болатын. Елордадағы Шархан 
Қазығұлдың «Нұр-Астанасы» салмақты 
сараптама, ойлы  мақалаларымен жұртты 
�зіне жақындата түсті. Шымкенттен 
Абай Балажанның «Еуразия.kz» газетін 
апта сайын асыға күтетінбіз. Бәрін 
қойыңызшы, «Жұлдызға» Мағауиннің, 
«Жалынға» Шахановтың жай жұмысқа 

Газетті баспаханаға жіберер алдында...

Газетті баспаханаға жіберер алдында...

сипатпайтын осындай басылымдардың 
басым б�лігі қаржының тапшылығы, 
оқырманның аздығы тәрізді тағы да 
басқа түрлі себеп-сылтаумен алды жа-
былып, арты айбатынан айырылды. Де-
генмен, ең бастысы, қаламын қару еткен 
кейінгі ұрпақ елге ес болатын, жұртқа 
жол нұсқайтын ж�ні түзу контент ұсына 
алмағандығында дейді біздің жаман ой-
ымыз. Содан келіп журналистиканың 
жүні жығылды. Мерейі кеміді, мәртебесі 
т�мендеді. Мұндай кезде бос кеңістікке 
әркімнің шығатыны, мінбеңді иеленетіні 
бесенеден белгілі жайт. Осы арада ел 
білетін бір мақалды мысалға келтірсек, 
«тық деген тазға тиеді» деп, талай адам 
тыз ете қалар, тізгінді тежейік.

Бүгінгінің қаламгері арзан дүниеге 
әуес болып кетті. Ғұмыры үш күннен 
аспайтын жалаң жаңалық пен  арзан 
ақпараттың айналасын ғана шиыр-
л а й  б е р е м і з .  Т ү ң л і г і  � з  ж е л і н е н 
 жабылмайтын, үнемі желпілдеп тұратын 
ә л е у м е т т і к  ж е л і н і  а ш ы п  қ а л с а ң , 
айналаның барлығы ақылман, дала 
толған данышпан. Білсін-білмесін әр 
іске пәтуа айтып, шындығына бой-
ласын-бойламасын әр нәрсені жазып 
жатады. Ақпараттың ақиқатына к�з 
жеткізбестен, �зі жазған жаңалықтың 
дұрыс-бұрыстығын анықтап алмастан, 
бүгінгінің тілімен айтқанда, фактчекинг 
дегеннен жұрдай жазарман тілін безеп, 
т�рдегі т�бе бидей т�ңірекке т�релік 
айтатын болған. 

<леуметтік желілер, түрлі платформа-
лар, ақпараттық сайттар,  интернет канал-
дар – жаңа заманның игілігі. Ебін тапсаң, 
қыбын келтірсең отандық журналисти-
каны дамытуға, к�кжиегін кеңейтуге 
таптырмас  құрал-ақ. Дей тұрғанмен, 
ондағы дүниелердің  басым б�лігі белден 
т�мен қарайғы тақырыпты тарқатуға 

Ертай АЙҒАЛИҰЛЫ, 
«Qazaqstan dauiri» газетінің 
Бас редакторы

Ержан БАЙТІЛЕС,
ҚР Президенті Баспасөз 
қызметінің сектор меңгерушісі, 
2008-2011 жылдардағы 
газеттің Бас редакторының 
бірінші орынбасары

«Ана тілінің» 2010 жылғы ұжымы
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Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың

 Журналистика факультетінің деканы,
«Ана тілі» ұлт апталығының 

 1992-1997 жылдардағы Елтану 
бөлімінің редакторы
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Бауыржан 
БАБАЖАНҰЛЫ,

Облыстық 
«Ақтөбе» 

қоғамдық-саяси 
газетінің Бас 

редакторы

«АНА ТІЛІ» МЕНІ 
ЖУРНАЛИСТ ЕТІП 

ШЫҒАРДЫ

Ғасырлар бойы  отарлау саясатының 
құрсауында келген қазақ халқының  
ұлттық рухы 1986 жылғы Желтоқсанда 
дүниені дүр сілкіндірген.  Осы сілкініс әр 
қазақтың санасына зор  серпіліс берді,  
өткеніне, кейінгі болмысына жаңаша 
көзқараспен баға беруге бет бұрғызды.  
Еңбектеген баладан еңкейген кәріге 
дейін қан тамырларындағы өзінің 
ұлтына тән қасиеттерді іздей бастады.
1990 жылы дәл осы жалпыұлттық 
ұмтылыстардың қажеттілігін 
қанағаттандырар «Ана тілі» ұлт 
апталығы жаңа келген наурызбен 
бірге қара түнекті түріп тастаған күннің 
сәулесіндей  жарқ ете қалғанда  қоғамда 
қайта жаңғыру шуағы жамырады.  
Қыстың құрсауынан босанған алып  
бәйтеректің әр бұтасы көктем келе сала  
бүр жара бастағанындай, ұлтымыздың 
тарихына, дәстүріне,  салтына, әдеті 
мен әдебіне, тілі мен діліне  қатысты 
тұншығып келген ұғымдар мен 
түсініктер, көзқарастар мен ой-пікірлер 
де «Ана тілінің» әр бетінде шешек атты. 
Сол кездегі астанамыз –  Алматыда  апта 
сайын жұма күні «Ана тілін»  алуға 
газет-журнал дүңгіршектеріне таң 
атпай  кезекке тұратындар саны көбейді. 
Бүкіл республика бойынша әр мек-
теп «Ана тілі» апталығын  халықтық 
педагогика пәніне оқу құралы ретінде 
 пайдалану үшін әр санын тігіндіге қосып, 
кітап секілді түптеп алатын болды. 
Ауыл  азаматтары да қиыншылыққа 
қарамастан жекелей де, бірігіп те жап-
пай жазыла бастады.

1997 жылы Ақпарат министрі Алтынбек Сәрсенбайұлының бұйрығымен  «Ана тілі» газеті мен «Жалын» 
журналы қосылып,  «Ана тілі — «Жалын» бірлескен басылымы  аталды. Бас редактор болып «Жалын» 
журналының басшысы Мереке Құлкенов бекітілді. «Ана тілінің» бұрынғы ұжымы  Сабыржан Шүкірұлы, 
Марат Қабанбай, Ертай Айғалиұлы, Раушан Төленқызы секілді кіл мықтылар екен. Алғашқы лездемеде-
ақ емен-жарқын  араласып кет тік. Бұрын журналда істеп, сәл еркіндеу жүріп қалған біз енді апталықтың 
жұмысына кірісе бастадық. 

Газеттің аз уақыт ішінде осынша  мәш һүр 
болып, жалпыұлттық басылымға  ай налуының 
бірнеше  себебі бар деп  ойлаймын. Оның 
алғашқысы – қоғамда  ұлттық сананың 
жаппай оянуы; екіншіден, сол санадағы 
рухани ұмтылыстардың  қажеттілігін �теу 
ісінің  күн тәртібінде бірінші тұрғандығы;  
үшіншіден, сол қажеттіліктерді дәл тауып, 
қанағаттандыратындай  жарияланымдарды 
дер кезінде ұтымды да �тімді етіп ұсынып 
отырған редакция ұжымының кәсіби  білігі 
мен  құзыреттілігінің жоғары деңгейде бо-
луы; т�ртіншіден, редакция құрамындағы әр 
маманның азаматтық-патриоттық сезімінің 
қуаттылығы, ұлттық санасының биіктігі дер 
едім.

Осындай серпінмен Алты Алашқа әйгілі 
болған газетке мен мықтымын деген қаламы 
жүйрік журналистердің �зі  қызметкер 
болуға жүрексінетін, к�лденең к�к атты 
автор болуға именетін. >йткені бұл газеттің 
болмысында  жалпы ұлтқа тән рух жоғары 
болатын. Сол жоғары рухқа жан дүниеңнің 
ішкі дайындығы сәйкес келмесе, жылдар 
бойы жинаған кәсіби машығың есік сығалап 
қалатын.

Мен де осы газетке қызығатынмын. 
Осы газет к�теріп жатқан мәселелерді 
�зім еңбек етіп жүрген облыстық «Жетісу» 
газетінде де к�теруге талпынатынмын. Сол 
талпыныстардың нәтижесі болар, н�мір 
 сайын «Ана тіліне» еліктеген затындар 
(материалдар) жарияланатын. Күндердің 
бір күнінде  Дүниежүзі қазақтарының І 
Құрылтайынан жазған оқиғатым (репор-
таж) бір бетке «Дүниені дүр сілкіндірген бір 
күн» деген атпен жарық к�рген-ді. Дүниені 
жалғыз �зім сілкіндіргендей к�ңіл күйде 
жүргеніме бір күн толмай жатып жұмыс  
телефоным шыр ете қалды. К�тердім. Ар 
жағынан қоңыр, салмақты үн:

– Бұл – «Ана тілі» ұлт апталығының Бас 
сарашысы (редакторы) Жарылқап  Бейсенбай 
ағаң ғой, – дейді.

Қ а п е л і м д е  н е  а й т а р ы м д ы  б і л м е й 
қалдым. Ежелден таныс адамына с�йлеп 
тұрғандай �зімсінген дауыс. >з басым ол 
кісіні бұрын «Лениншіл жас» газетінің 
беттерінен білгенмін.  <сіресе,  сонда 
жариаланған Шоқан іздерімен жүріп �ткен 
жолсапар уақиғаттарын (очерктерін) қызыға 
оқығанмын. Сол сүйсінген әсермен ол кісіні 
алыптар қатарына қосып алғанмын. «Ана 
тілі» апталығының мынадай деңгейде жарық 
к�ріп жатуының бір сыры оның басында осы 
алыптың отырғандығында, сондықтан бұрын 
бетпе-бет жүздеспеген соң телефон арқылы  

с�йлеспек түгілі, алдына баруға именіп 
жүргенімде алыптың �зі телефон соғып тұр:

– Сен бізге келсеңші...
Жұмысқа орналасуға  ма, әлде  жолығып 

кетуге ме, ара жігін ажырата алмай қалдым.
С�зді �зі жалғады:

– Сендей жас журналистер «Ана тіліне»  
қызмет етуі керек...

– Мен «Жетісуда» қызмет етіп жатырмын 
ғой,.. – дедім күмілжіп.

Ойлануыма бір күн берді. Ойланумен екі 
күн �тті.  Жақаң тағы телефон соқты:

– Сағатбек, не, «Жетісуыңды» қимай 
жүрсің бе? – деді т�тесінен. Бұрынғыдай 
жұмсақ емес, дүңк ете қалғандай болды 
қоңыр үн. Сасқалақтап, �зімнің Бас редак-
торым Баймолда Мусин ағаға не айтарымды 
білмей жүргенімді, жұмысқа алғанына үш-
ақ ай болғандығын, «әй-шәй» жоқ, кетіп 
қалғаным адамдыққа жатпай қала ма деп 
қысылатынымды айтып ем:

– «Жетісу» облыс ауқымына, ал «Ана тілі» 
бүкіл республикаға тарайды. Тағы да ойлан, 
– деп тұтқаны қоя салды.  Ойланып отыр 
ем, «Мирас» деген ұлттық-этнографиялық 
бағыттағы айдарымызды жүргізуді қолға 
алған ұстазым Дәркембай Шоқпарұлы кіріп 
келді. Жарылқап Бейсенбай деген кісінің  
телефон соққанын айтып ем, ойланбастан:

– Енді неғып отырсың? Тұр! Жүр! Кеттік! 
– деп, мәшинесіне мінгізіп алып, бірден 
«Ана тілі» апталығының қазіргі Достық пен 
Құрманғазы к�шелерінің қиылысындағы 
редакциясына апарды. Бас сарашының 
кабинетіне есігін айқара ашып кіріп барды  да 
амандықтан соң, бірден:

– «Жетісу» Сағатбекті жарылқап па, Алып  
келдім «Ана тіліне»,  Жарылқапқа,.. – деп 
тақпақтап алды да: 

– Орысша айтқанда: «он находиться не на 
своей тарелке» («�зінің мүмкіндігіне  татитын 
орында жүрген жоқ» дегені деп түсіндім), – 
деді. 

С�йтіп, мен «Ана тілі» ұлт апталығының 
Елтану б�лімінің редакторы болып қабыл-
дандым.  Шыны керек, газеттің бағытына 
бірден ене алмай бір айдай қиналдым. Мұнда 
бет к�бейту үшін к�пірме к�бік с�з керек емес; 
«мақтасам» деген ниетпен жазудың қажеті 
жоқ; дәлелсіз, дәйексіз, айғақсыз с�йлемнің 
бәрі бірден сызылып тасталады; ұлттың 
тіліне, тағдырына, тарихына, дәстүріне, сал-
тына, әдетіне, әдебіне, руханиатына қатысты 
 айтылмаса, к�лденең тақырыптар аса бір 
мемле кеттік я ұлттық мәні мен маңызы 
болмаса, қабылданбайды; жеке адамдарға 
қатысты мерейтойлық дәріптемелер 
жариалан байды; күнделікті сайасат сала-
сында  болып жатқан оқиғалардың ұлтқа 
тійістісі ғана қысқартылып беріледі; бірінші 
бетке билікті жақтаған немесе мақтаған  
затындар берілмейді; мақала т�лиесінің 
(авторының) атағына, қызыметіне, жасына 
қарау жоқ; неғұрлым қысқа да нұсқа жазу 
керек; егер әр с�йлемнің астарында ұлтқа 
қатысты айтылар ой болса, жазғаныңның 
к�леміне шек қойылмайды; сырттан келген 
хат қорытылғанда «т�лиенің с�з саптауы, 
с�йлем құрауы сол күйінде сақталуы тійіс, 
халықтың газеті халықтың �з тілінде с�йлеуі 
керек» деген қағида  орныққан; ең басты-
сы – газет бетіндегі әр жариаланымның 
тақырыбы мен ындыны ұлтқа қатыссыз бол-
мауы керек; ұлтқа қатысты ойы озық, пікірі 
�ткір болса ғана жалғыз �лең жариалануы 
мүмкін; әдеби к�ркем шығармалар мүлдем 
қабылданбайды; заңға сүйене айтылған  
 тосын ой, қайшы пікірлерге жол ашық; билік 
адамдарының �здерін емес, солардың істеген 

Сол тұста «Министрге бес сауал» атты тақырыппен 
шыққан дүние Үкімет мүшелерінің назарын 
 аудартты. Марат Қабанбайдың �ткір мақалаларын, 
Сабыржан Шүкірұлының ұлттық таным туралы 
дүниелерін, Раушан Т�ленқызының кейіпкерінің 
бүкіл болмысын ашатын сұхбаттарын жұрт іздеп 
жүріп оқитын. <сіресе, оның «Роза Бағланова 
және бес патша» атты тақырыппен жарияланған 
әйгілі әншімен жасаған сұхбатына республиканың 
түкпір-түкпірінен жүздеген хат келгені есімде. 
Мақаласының астына «Нури Муфтах» деп қол 
қоятын Нұриден ағамыз кәсіби шеберлігімен ғана 
емес, шапшаң жазатындығымен де ерекшеленіп тұ-
ратын. Тапсырылған дүниені ертеңіне жазып әкеліп, 
бізді ұялтушы еді. Қатарымызға сәл кейін қосылған 
Нұрлыбек Саматұлы ақпараттың хас шебері болып 
шықты. Оның қолы тиген титімдей дүниенің �зі жар-
қырап шыға келетін. Раушан екеуі жүргізетін «Ан-Ақ-
Ай» жиналыстарда ылғи мақталатын. «Ан-Ақ-Ай» 
— «Ана тілінің» ақпарат айнасы, яғни ақпарат б�лімі. 

Маған «Бір шаңырақ аясында» атты айдарды 
жүргізу тапсырылды. <р ұлттың салт-дәстүрі мен 
ерекшеліктерін насихаттайтын жобаға кірісе бере 
сүріндім. Тәжірибесіздік қой, күрдтердің ұлттық 
орталығының басшысы, академик Нәдір Нәдіровпен 
жасалған сұхбаттың тақырыбын «Күрд халқының 
арманы — Тәуелсіздік» деп қойып жіберіппін.  Саяси 
қате. Мақала шыққаннан кейін біраз шу болды. 
Министрлік тарапынан қоңырау соғылған сықылды. 
Бірақ бас редактор Мереке Құлкенов маған ләм-мим 
деген жоқ, бәрін �зі реттеді. 

Газет пен журналдың қосылуы — қаржы 
қиындығынан туған жайт. Газет басшылығы енді 
басқа да қаржы к�здерін іздестіре бастады. Соның 
арқасында «Қазақойл» ұлттық мұнай компаниясы-
мен келісімге келіп, «Ана тілі» газетінің жанынан 
«Алтын дария» қосымшасы шығарылатын болды. 
Бас редактордың орынбасары Қуаныш Жиенбай 
жетекшілік ететін қосымша жұмысына Болатбек 
Т�лепберген екеуміз жегілдік. Кейінірек Болатбек 
басқа жұмысқа ауысқанда ҚазМУ-дың журналис-
тика факультетін тамамдаған Құралай Қуатова 
келді. Қазақ мұнайының 100 жылдық мерейтойы 
қарсаңында ғасырлық тарихты ақтарған к�птеген 
материалдар жазылды. 

Жаспыз ғой, кейде жұмыстан ертерек  тайып 
тұратын жағдайлар да болушы еді. Ашуы да, қайтымы 
да тез Қуаныш аға бұндайда �зіңе әбден ұрысқанымен, 

екеуі үнемі жұп жазбай жүретін. 
Сабыржан Шүкірұлын бәріміз к�ке дейтінбіз. Тіл 

ғылымы саласының күллі маманы ол кісінің пікірін 
қатты сыйлаушы еді. <ңгімені баппен айтатын. Бізді 
үнемі к�термелеп отыратын. Бәріміз еркелеуші едік. 
«К�ке, мына бет дұрыс шықпай жатыр ғой...» дейді 
кейде «жаухатшы». К�кемнің әзірлеген бетін айтады. 
«<, солай ма? Бір түстіктерің менің мойнымда...»  
дейді Сәкең күліп. 

60 жасқа толған тойын мен басқардым. Қонақтар-
дың тізімінен Мұхтар Мағауиннің есімін к�ріп, зәрем 
ұшты: «К�ке, басқа біреуге басқартыңызшы...». Ол 
кісі қапе лімде кімді таба қойсын. «Мына Бауыржан 
мені әбден зерттеген екен. >те жақсы с�здер  айтты. 
Бірақ, шіркін, �зім туралы �зім ойлағандай етіп кім 
айта алсын...» деді той үстінде ұлы жазушы. Жиылған 
жұрт ду ете қалды. 

Бірлескен басылымда істеп жүргенде тағы бір 
жақын араласқан адамым — Нұрлан Мәукенұлы. 
«Жалын» журналы бойынша орынбасар еді. Қазақ 
�леңінде соны сүрлеу салған ақын. >те қарапайым, 
биязы жігіт еді. Екеуміз бірге шай ішетінбіз. Газет 
жұмысына к�п араласа қойған жоқ. 

Енді бір с�з меншікті  тілшілер ж�нінде. 
Елордадағы тілшіміз Жұматай Сабыржанұлы еді. 
Қысқа, нақты ақпараттың шебері. С�йлемінде артық 
«қырым ет» болмайды. Кішкене хабарының �зі �лең 
секілді оқылады. Мінезі шарт-шұрт. Кейде біз түгілі, 
бас редактордың орынбасарларын да тыңдамай 
қояды. Ал к�ңіліне жаққан дүние болса, тіпті қамшы 
салдырмайды. Меншікті тілшілер Алматыға кел-
генде, мені ерекше жақын тартып, ол кісі дүниеден 
озғанша, ағалы-інілі болып сыйластық. 

Ақтаудағы тілшіміз Болат Үмбетов ерекше 
 бауырмал болатын. Шаруасына тап-тұйнақтай 
Б�кеңнің ақпарат жібере салысымен звондап, 
жігіттерді түгендеп шығатыны есімде қалыпты.

Ақт�бе облысынан атой салған Сексенбай 
Күлімбетов шебер ұйымдастырушылығымен к�зге 
түсті. Ұлт апталығының негізгі оқырмандары Ақт�-
беден еді. Сол дәстүр үзілген жоқ. «Ана тілі» десе, 
ақт�беліктердің әлі де бүйрегі ерекше бұрып тұрады. 

Қызылордадан күнде хабар жіберетін Мұрат 
Жетпісбаев та тәжірибелі әріптестерінен кем түскен 
жоқ. Орысы қалың Қостанайдың жаңалықтарын 
Марфуға Бектемірова жеткізетін. Қазіргідей элек-
тронды пошта, әлеуметтік желісі жоқ заманның ең 
үздік байланыс құралы факс еді. 

Ұжым бір үйдің баласындай тату болатын. 
Жастардың дені пәтерде жүрдік. Бас редакторымыз 
Алматы қаласының сол тұстағы әкімі Храпуновқа 
қоймай барып жүріп, Раушан Т�ленқызына үй алып 
бергенде, бәріміз қатты қуанып едік.

«Ана тілі» — менің журналист ретінде қалыптасқан 
ортам. Жоғарыдағы аталған мықтылармен жұмыстас 
болғанымды әрдайым мақтанышпен айтып жүремін. 
Бүгінде Жанарбек <шімжан басқаратын ұлттық 
басылымның әр жаңалығына құлақ түріп жүремін. 
Аты озып жатса, қуанамын. 

«Ана тілінің» мерейі — ұлттың мерейі. Мерейіміз 
үстем болғай! 

ісін шыншылдықпен сынауға еркіндік 
бар; ұлттық руханиатқа қатысты жарық 
к�рген кітапқа жазылған сараптамалар 
қабылданбайды, тек кітаптың мұқабасы 
және  оның аңдатпасы ғана қысқартылып 
беріледі; апталықтың әр бетінің безенінен 
(дизайнынан) ұлттық сипат аңғарылып 
тұруы қажет; жазған-сызғаныңызда алды-
мен танымдық мән, тағылымдық мағына 
болуы шарт; кез келген жариаланымның 
аты кеңестік кезеңдегі аудандық,  облыс-
тық немесе республикалық ресми  ба-
сылымдардағыдай қасаң, таптау рын тір-
кестерден құралмағаны дұрыс; әр н�мірден 
ең басты тақырып – тіл мәселесі түспеуі 
керек!

Осы бұлжымас талаптарды орындауды 
кәсіби машыққа айналдыруға әжептәуір 
ізденіс пен ыждағат, табандылық пен ықылас 
керек болды.

Сол жылдардағы газет бетіндегі айдар-
лар да не туралы жазу керек екенін �зі-
ақ  айтып тұратын. «Қайнайды қаның, 
 ашиды жаның», «Халқын сүйген – салтын 
да сүйеді», «К�зіңнің қарашығындай», «С�з 
т�ркіні», «Т�рт құбыламызды түгендейік», 
«Білгенге маржан», «Толғауы тоқсан туған 
тіл», «Ақылдасайық, ағайын!», «Жазылған 
жайдың жалғасы», «Жердің тілі – елдің 
тілі», «Түрк дарабоздары», «Тәржімелік 
тәжірибелер», «Айтылмаса, с�з �леді», «Серке 
с�з», «Басқа басылымдардан», «С�зқамшы», 
«Ойтамызық», «Апталық қоржынынан» 
секілді айдарларға белгілі тұлғалар ғана емес, 
ел ішіндегі к�зіқарақты, к�кірегі ояу жандар 
�здері де тұрақты түрде жазып тұруды әдетке 
айналдырған еді.

З а м а н н ы ң  а у а н ы н а ,  у а қ ы т т ы ң 
сұранысына, ұрпақ қажеттілігіне орай 
қоғамдық-әлеуметтік �мірдегі  басшы 
да, қосшы да назар аударуы қажет �зекті 
мәселелерді; ұлт тарихына, салт-дәстүріне, 
әдет-ғұрпына, тіліне, дініне, діліне қатысты 
б ү г і н г і  к ү н г е  д е  к е р е к т і  т а н ы м д ы қ -
тағылымдық тақырыптарды; саясаттағы, 
халық тіршілігінің сан саласындағы соқталы 
проблемеларға қатысты ой-пікірлерді 
жасқанбай, жалтақтамай батыл айту дәстүрі 
кейінгі жылдарда да  жалғасты.

Басшылығы мен редакция құрамындағы 
мамандар  ауысқанымен,  п ішімі  мен 
безені, бет саны �згергенімен, әу бастағы 
ұстанымынан айнымаған газет қазіргі кезде 
де бұқараның ең сүйікті басылымына айна-
лып отыр.

Отыз жылда еліміздің басынан сан 
 алуан оқиғалар �тті. Тәуелсіздігімізді ба-
янды ету жолындағы сол күрестерде елдің 
с�зін с�йлеп, жұрттың жүрегіндегі рухты 
 алаулату үшін, әсіресе «тілдің тағдыры –
ұлттың тағдыры» деген қағиданы берік 
ұстап,  ана тілінің болашағына  алаң жұрттың 
к�кейіндегісін дәл тауып, к�ңіліндегі с�зді 
дер кезінде айту үшін орда бұзар жасқа  келген   
басылым мылтықсыз майданның үнемі 
алдыңғы шебінде келеді.

«МЫЛТЫҚСЫЗ 
МАЙДАННЫҢ» 
АЛҒЫ ШЕБІНДЕ

ары қарай мәселені ушықтырмайтын. Бірде маған 
айқай салсын: «Қайда барасың?», «Түстікке». Сасып 
қалды да: «Күнде-күнде түстік іше бересің бе?» дегені. 
Екеуміз де мәз болдық. Осы күні сол әңгімені іні-
қарындастарыма �зім де жиі айтамын. 

Бас редактордың орынбасары Марат Қабанбай-
дың мінезі қызық еді. Кез келген мақаланы �те 
тез жазатын. Қандай қылып жазады және. Сенің 
материалыңды тексере отырып, с�йлеміңнің мүкіс 
тұсын дәл табады. Соны �зіңе әдемілеп жеткізгенде 
кіретін тесік таба алмай қиналасың. 

«>летін баланың молаға жүгіретіні» рас қой, бірде 
лездемеде Марат ағаның мақаласындағы бір с�йлемді 
сынға алдым. Ел қорғаған батыр туралы айта келіп, 
«...қасқая қарап тұр г�зелің» депті. Г�зел — сұлу, 
әдемі деген мағынадағы с�з ғой, батырға келмейді» 
деп ем, қатты шамданды. Жиналыстан шыққан соң 
�зімді іштей жеп біттім: «Қасқа бала-ау, басқасы 
басқа, бас редактордың орынбасарын сынап нең бар? 
>зің мақаланы қарық қылып жаза алмайтының �з ал-
дына, ешқашан уақытында бермейсің ғой...». Түстен 
кейін бас редактордың іссапарға кетіп,  орнына Марат 
Қабанбайдың қалатынын естігенде, тіпті ұнжырғам 
түсіп кетті. «Ал басталды. >з обалың — �зіңе...».

Ертеңіне Марат Қабанбай сырт киімімен біз 
отырған б�лмеге кіріп келді. Мәз. «<й, Бауыржан, 
с�здікті қарап ем, сенікі дұрыс екен. Жарайсың! Қап, 
әттеген-ай, к�зелің деуім керек еді, сонда мен жеңе-
тін едім...». Мен бірдеңе деп үлгергенше, бұрылып 
шыға ж�нелді. Апалақтап, жан-жағыма қараймын. 
Қатты қуанған түрімді к�ріп, әріптестерім де мәз 
болды. 

Жауапты хатшы Ертай Айғалиұлы газет басшы-
лығы мен журналистердің арасындағы алтын к�пір 
еді. «Ерден ердің несі артық, ептестірген с�зі артық...» 
дегендей, нағыз мәмілегер болатын. Үнемі бізді 
қорғай с�йлейтін. Суретші Т�леген Ильяшев ағамыз 
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«СЕН �ЗІҢ…
ФАШИСТ ЕКЕНСІҢ!»

…«Ана тілі» газеті 1990 жылдардың 
ортасы ауа тұлғалармен сұхбатқа  к� бірек 
ден қойды. Бас ре дактор Мереке Құлкенов 
« А т а м ұ р а »  к о р  п о  р а  ц и я с ы н ы ң  б а с 
 ди ректоры Мұхтар Құл-Мұхаммедпен 
және киноактер Нұржұман Ықтымбаев-
пен әң гімеден кейінгі үшінші тапсырма-
ны, Талғат Бигелдиновпен жүздесуді 
жүктеді. Күтпеген тапсырма… «Жоқ» деуге 
басшыдан, «иә» деуге Батырдан жүрегім 
дауаламай тұр. Бар тапқан уәжім «Ол кісі 
қазір не істейді?» болды. «Автомектептер 
мен жүргізушілер тәртібін реттеу мәселесі 
т�ңірегінде…».

Телефон н�мірін таптым. Тердім. 
Аз-кемнен кейін тұтқаны біреу к�терді. 
Батыр екен. Ж�німді, �тіні шімді айттым. 
Б�геліңкіреп біраз тұрды да:

– Атым кім дейсің? – деді.
– Раушан.
– А, Рихан… Ну… жарайды, бүгін түс-

тен кейін кел.
«Рихан емес едім» деуге болмай ды, 

тіпті жақсы, кешегі «Лениншіл жастағы» 
>теген Оралбаев пен «Ана тіліндегі» 
 Ертай Айғалиұлы ағалар қойған Рәшида, 
Рауғашының қасына тағы бір жаңа ат 
қосылды.

…Трамвайдан бір аялдама ерте түсіп 
алдым да, енді �з ойыммен �зім жа ға-
ласып келемін. Қобалжып та, қорқып та 
барамын. «Келісе ме, келіспей ме деп едім, 
с�йтсем, ол түк емес екен. Егер с�йлесе 
алмасам, қайтемін? Мұндай адаммен 
сұхбатты шығара алмасам, қайтемін? Мені 
бір <зілхан Нұршайықов дей ме екен? Бұл 
– мені сынау, бұл – сынақ…» деп, хақы 
иесіне ішімнен «қатты ұрсып», әрі �зімді-
�зім қайрап келемін.

Есіктің қоңырау түймесін басып едім, 
іштен «щас, щас» деген дауыс саңқ-саңқ 
етті. Қуанып кеттім. Іле, кілт сылдырлап, 
есік айқара ашылды. Қарсы алдымда 
Талғат Бигелдинов тұр! Арғы жақ у-ду. 
Үйде қонақтар бар екен. Ол кісі маған 
аңтарылып қарады. Мен абдырап қалдым.

– Аға, мен… «Ана тілінен»… Түстен 
кейін кел деп едіңіз…

– B-ә-ә… Иә-иә… Ну… жарайды, сен де 
қонақсың ғой. Кір, кір.

Сірә, басқа біреуді күтіп отырғанда 
қоңырауды мен бассам керек…

Қысылғаныма қарамай, дастарқанға 
шақырды. Орыс-қазағы аралас кілең 
үлкен кісілер. Кімдер екеніне мән бергенім 
жоқ, �зіме бір кісі ғана керек. Апайлар 
мен атайларға кедергі болмай, сәлден 
соң шығып кетермін дегенмін. Бәрібір 
әңгіменің реті бүгін келмес.

– Бұл – корреспондент.  Маған 
 интервью беріңіз дейді, – деген Батырдың 
с�зінен соң бәрі бірінен кейін майдан, 
соғыс туралы әңгімеге к�шті. Зейін 
қоймасқа болмады…

К�ңілді отырғанын пайдаланып, ертең 
келуге Батырдың уәдесін алдым. Ол кісі 
пейілдене келісті. Басқалары үлкендердің 
әдетімен маған әрқай сысы кәмпит, тәтті 
ұсынып жатыр.

– Жоқ, жоқ!
Бір атай:
– Бұларың не? Корреспондент  сендерге 

кішкентай бала ма? Одан да, Талғат 
 Якупбекович, бал бер, бал!

Б ә р і  к е у - к е у л е п ,  қ о с т а й  к е т т і . 
 Ал масыма қоймады. Солайша, баһадүр 
бірінші күні с�з емес, бал берді.

Ертесіне келісілген уақытқа кеше-
гідей емес, батыл басып бардым. Барсам, 
 Батыр ағам ол да кешегідей емес, ықыласы 
суып қалыпты… Қатарың емес, құрбың 
емес, «кешегі уәдеміз қайда?» деп, қалай 
базы на айтарсың! Керек десең, онша 
жақтырмады.

– Ертең телефон соғарсың, – деді 
сүлесоқ.

«Бара берді»  ұқтым да,  сыртқа 
к�ңілім құлазып шықтым. Енді бүгін 
�зімді жазғырдым (Осын дай кездерде с�з 
сұрап емес, б�з сұрай келгендей меселің 
қайтқанда, ертеңнен бастап тілшілікті 
тастайтын боласың. Ал, бірақ, таң 
атқанда, бүгін тағы да «Ана тіліне», 
жұмысқа баратының есіңе түскенде, қол-
аяғың жерге тимейді).

…Кімге ренжіп, кімге қыр к�р-
сеткенімді қайдам, үш-т�рт күн телефонға 
жуымай қойдым. Сабама түссем, сағаттар 
�тіп жатыр. Дереу телефонға ұмтылдым. 
Тұтқаны ешкім к�термеді. Дыңылдап, 
діңкемді құртты, дегбірімді тауысты. 
Үйде жоқ па, әлде… Енді күн сайын 
Талғат Бигелдиновке қоңырау соғу әдетке 
 айналды. Телефонның дискісі шыр 
 айналып-айналып, Талғат ағамды «таба 
алмайды». Сәті түскен күні ол кісінің 
к�ңілі түспеді. «Соны қайтесің, Рихан» 
деп, сырғақтатады. Сол екі арада екі жеті 
�тіп кетті. Бастықтың к�зіне түспеуге 
тырыса мын. Қайда, ол үшін жұмысқа 
мүлде келмей қоюың керек.

«Жазған құлда шаршау жоқ», тағы 
телефон шалдым.

Бұл жолы тұтқаны тез к�тергені не 
керек:

– Айналып кетейін, интервью бере 
 алмаймын, – деді тіке.

– Онда, анау күнгі бал салып бер ген 
банкіңізді апарып берейін.

Бұл шыным еді. Ол уақытта банкі 
атаулы бүгінгідей емес, қат. Қажет кезде 
қолға түспей қалады. <рине, басқа-басқа, 
банкіге қарап тұрған Батыр жоқ, менікі 
де ж�нсіз болды ма, үнсіз қалды. Соны 
пайдала нып, әлдене демей тұрғанда желіні 
үзетін тетікті тез түртіп жібердім. С�йтіп, 
телефон тұтқасын үлкен кісіден бұрын 
қоймауға тиісті әдепті бұздым. <рі тұрып, 
бері тұрып, бап тап жүрген диктофонды, 
үнтаспаны салып алдым. «Бәлкім, сәті 
түсер?..».

Қоңырау шалмай-ақ, қолайлы уақыт 
осы ғой деп, түске таяу бар дым. Шәйдің 
үстінен түстім.

– Қолыңдағыны шкафтың үстіне қоя сал 
да, кел, шәй іш.

Баспалап с�з бастадым:
– Балыңыз тәтті екен.
– Жедің бе?
– Иә.
– К�зіңе тамыздың ба?
– ?!?
– Bне, қазақ десең, �зіңе тиеді. Балдың 

қадірін білмейсіңдер! Бал малдан кем пай-
да бермейді. Осы күні қазақтың қаншама 
жігіттері жұмыс таппай, сенделіп жүр. 
Бес-алтауы бірігіп, ара бақса, қайтеді?.. 
Табы сы к�п. Балы саулыққа пайда. Мен, 
міне, қанша жасқа келдім, сенен неше жас 
үлкенмін! К�зімнің �ткірлігі әлі кеміген 
жоқ. Жанарым сау. Kйткені мен к�зіме 
ұдайы бал тамызамын. Бал к�здің жанарын 
сақтайды. Саған қараймын, келген сайын 
к�зілдірік салып аласың. Бұдан былай к�зіңе 
бал  тамызып жүр. Бірақ қандай бал екенін 
мен саған айтайын…

К�зге балдың қай түрінің  пайдалы 
е к е н і н  а й т қ а н .  « И ә ,  т ү с і н д і м , 
 жарай ды, с�йтемін» дедім бастырмала-
тып. Бірақ құлағымда қалған жоқ. Ол 
аңғырттығымнан емес, аңдасам, Батырым 
шешіле бастады.

– Аға, сіз �зіңіз соғысқа дейін балдың 
пайдасы туралы білдіңіз бе?

– Қайдан білемін?!. Сен маған соғысты 
айтпашы!

– Жарайды… Онда,  мен кеттім. 
Шегінген немістер сияқты…

– Немісте нең бар?! Фашистер де!!!
– Иә, фашистер сияқты… Бірақ мен 

ертең тағы келемін. 
«Шабуылға» дегім келіп тұрды да, шарт 

ете түссе, пәле болар деп, дереу шығып 

кеттім. «О, Құдай, ол ертең омартасы-
на кетіп қалмаса екен» деп тілей-тілей, 
ескертпестен, ертеңгі сағат он бол май, 
Батыр үйінің табалдырығына тірелдім. 
«Шегінерге жер жоқ, арқамда – «Ана 
тілі», есіктің қоңырау түймесін қайта-
қайта, ұзақ басып тұрып  алдым. Со-
нымен біраз уақыт тұрдым. <деп сіздік, 
әрине, бірақ, енді қайтемін?.. Есіктің 
 тысын қаптаған былғарыны саусағыммен 
сызғылап уақыт оздырған боламын. 
Түймені тағы түрттім. Ол тағы дыз етті. 
«Қапнашшегрг�зщалдыайә!»... Мұным 
енді «Хан сыртынан жұдырық» қой. 

С�йттім де, қоңырауды қаттырақ 
 бастым. 

Талғат ағам есікті ашса да, к�лденең 
тартқан күміс түсті шын жырын ағыт-
пастан,  маған қадала қарап,  б іраз 
тұрды. «Ашыңызшы, а?».  Мұншама 
«бет пақтықты» күтпеген болуы керек, 
к�зін алмаған күйі, тетікті сыдырды. 
Бұдан әрі сыпайылықтың ж�ні жоқ, сы-
налай ашылған есікке кимелей кірдім. 
Рұқсатсыз етігімді, пальтомды шештім. 
Ол кісі қимылымды бағып, үнсіз тұр. 
Жақтырмай тұрғанын ту сыртыммен, 
жұлын-жүйкем, алпыс екі тамы рыммен 
түйсініп, сезінемін… Қолс�мкемді киім 
ілгіштің шкафына қойдым да:

– Сәлематсыз ба? – дедім босаға сынан 
жаңа кіргендей.

– Сен �зің… фашист екенсің!!!
– Сіз фашисті к�рдіңіз бе?
– Не?! Не дедің?!
Қатты ашуланды. Екі к�зінің қиығы 

сайын с�з туындатып, к�п, �те к�п әңгіме 
айтты. Бір емес, екі таспаның екі жағы 
толды. Батырдың да к�кірегіне байланған 
шері болады екен, семіп қалған сырды 
тарқатты. Тағдыры анасының құрсағында 
жатқанда-ақ басталыпты. Бала күнгі 
к�п нәрсе есінде екен, тапқан, баққан 
ата-анасы туралы с�з қозғады. Жүз үш 
жасаған нағашы апасы Ха диша әжейдің 
дұға үйреткенін, оны соғыстың �не 
бойына аузынан тастамағанын, кейін 
бейбіт  заманда жұмыста да, тұрмыста да 
әлдеқалай қиындыққа душар болғанда 
оқи жүретінін әңгімеледі. Соғыс бітіп, елге 
келген соң, оқуға жиналғанда ата-анасы 
«Батырға енді оқудың керегі не?» деп 
таңғалғанын, бұған қалыңдық дайындап 
отырғанын айтқанда, «оны кәйтемін?» 
деп �зінің таңғалғанын айтып, рахаттана 
күлді. «Кәйтеміні несі? Үйленесің». «Жоқ. 
Оқимын. Үйленбеймін». «Сен әуелі ол 
қызды к�рсеңші». «К�рсек, к�рейік». 
К�рді. Он алтыдағы сүп-сүйкімді қыз 
екен. Еріксіз ғашық болды. Қалдырмай, 
�зімен бірге ала кетті. «Ол – мынау еді, 
ертерек қайтыс болды, байқұс» деп, қасы-
к�зі м�лдіреген сұлу келіншектің суретін 
к�рсетті.

…Бұл бір біткен іс болды. Таңертең 
Батыр қарсы алып еді, енді түсте бала 
күнінде бейнет кешкен, жас күнінде ұшып 
жүріп от шашқан, тіршілікте кезіккен 
қызықшылық пен қиыншылық бәрі-
бәрі жиналып, жүрегіне қатпар-қатпар 
сыр болып қатқан дүр қария шығарып 
 салды. «Бұл – менің сүріп жатқан �мірім, 

үшін шайқаста �зі шейіт кете жаздады. 
Самолетіне оқ тиіп, май дан шебіне әзер 
жетіп үлгерді. >з тобына қосылған соң, 
қайтадан ұшты. Бір күні Бигелдиновтердің 
полкына генерал В.Г.Рязанов Харьковтың 
маңындағы жау аэро дромын талқандауды 
міндеттеді. Истребительдердің қорға-
нышымен жарақтанған «Ил»-дер ша-
буылға шұғыл аттанды. Таңалакеуімде 
дұшпанның аэродромына жетіп, сол жерде 
қаздай тізіліп тұрған бомбылаушы 12 
ұшақты жойды. Ан гарлар мен авиабомба 
қой масының күл-талқанын шығарған 
полк жауынгерлері аман-есен оралды.

Түскі сағат 14-те алты «Ил» Харь ковты 
тағы бетке алды. Бұл жолы истреби-
тельдерсіз «жалаңаш» ұшты. >кінішке 
қарай, таңертең есесі кетіп, жауыққан 
жау оларға үдемелетіп, зениттерден оқ 
жаудырды.

Үш-үштен б�лініп, екі белдеумен 
�зімізге қарай бет алған ұшқыштар 
аяқасты истребительдермен жарақ танған 
немістің бомбылаушы ұшақтарына кез 
болды. Тапсырмадан оралып келе жатқан 
«мессерлер» бұларды байқап қалыпты. 
Бағытынан кілт бұрылып, біздің жігіттерге 
қарсы салды! С�йтіп, айналдырған алты 
шабуылшы аттай он екі истреби тельмен 
бетпе-бет қалды. Аспанда шыр к�белек 
шайқас басталды.

Талғаттың ұшағына бауырынан оқ 
жаудырып жүрген бір неміс сумаң етіп, 
�зінен-�зі қарсы алдыға шыға келді. Қалт 
еткізбей, пушка атқылайтын гашетканы 
безілдете басты. Неміс истребитель қап-
қара түтіні бұрқылдап, т�менге қарай атқан 
тастай құлдилады! Бигелдиновтің ұшағы да 
«жарадар» болды. Бірақ кері қайтуға бол-
майды. >йткені әудемжерде дұшпанның 
дала аэродромында 100 бомбылаушы 
мен истребительдер «менмұндалап» тұр. 
Соны бетке алды. Бұны к�рген аэродром 
абыр-сабырға түсті. Самолеттері әуеге 
к�теріліп, бом былаушы ұшақтың артқы 
кабина сынан пулемет сақылдап қоя берді. 
Біздің шабуылдаушылар да қарап қалған 
жоқ, ес жиғызбай т�пелетті. Аэродром 
әп-сәтте от-жалынға оранды. Біздің «Ил»-

БІЗДІҢ ЗАМАНЫМЫЗДЫҢ 
БІРТУАРЫ

Үш жүз бес рет ұшқанында  эскадрилья 
командирі Талғатпен бірге соғысқан 
ешкім қаза болған жоқ. Анықтап айтқанда, 
соның бәрінде де оның кінәсінен ешкім 
ажал құшқан емес! Себебі бәрі коман-
дирге байланысты. Командир ұрысқа 
қалай бастап кірсе, ұрыс солай аяқталады. 
Саратов барлау мектебінде дәріс алған 
Талғат Бигел динов – дұшпанның жердегі 
нысан дарын әуеден фотосуретке түсірудің 
асқан шебері. Ұшқыш-командирдің 
�згеге сирек қонатын осы қабілеті аңыз 
 болып тарады. 152-гвардиялық истреби-
тель полкының ұшқыш-истребительдері 
144-гвардиялық Львов шабуылдаушы 
авиация полкінің эскадрилья командирі 
Талғат Бигелдиновтің дарынын, ол ба стап 
ұшқан ұшқыштар тобының ешуақытта 
шығынға ұшырамағанын айтады: «Ауа 
райы қандай қиын болса да,  тиісті 
 нысанды қапысыз тауып, оны жоюдағы 
шеберлігі адам таңғаларлық. <сіресе, 
1944 жылғы қазанның 14-і күні атқарған 
операциясы әскери оқу-жаттығуда үлгі 
етуге әбден лайық. Талғат Бигелдиновтің 
эскадрильясындағы «т�рттік» звеносына 
барлай жүріп шабуылдау міндеттелді. Опе-
рация кезінде олар Круглов маңындағы 
к�з алдаушы түспен бояп қойған бақандай 
елу шақты автомашинаның үстінен түседі. 
Осы кезде біздің т�рт истребительге сегіз 
бірдей ФВ-190 («Фокке-Вульф-190») және 
т�рт МЕ-190 ұшағы тап берді. Осы арадағы 
Бигелдиновтің шеберлігіне с�з жетпейді. 
Звеносындағы т�рт ұшақты ұйыстырып 
алды да, ша буылды үдете түсті. Жаудың 
он екі ұшағының құрсауында жүріп-ақ, 
жеті мәшинені талқандап, қарамағындағы 
бірде-бір ұшқышты ажал құштырмай, 
самолеттерді бүтін күйінде аэродромға 
аман-есен қондырды» деп жазған.

Штурмовик сексен рет  аспанға 
к�терілген болса, Батыр атағы беріледі. 
Егер жүз алпыс рет ұрыс салса, Кеңес 
Одағының Батыры атағын екінші рет тағы 
аласың. Үш жүз отыз рет ұшсаң, үшінші 
мәрте… Бірақ үш есе батырлық бұйырған 
жоқ. Бигелдинов штурмовикпен үш жүз 
бес рет тапсырма орындағанда, Кеңес 
Одағының Батыры атағын екі мәрте алған 
Анатолий Ефимов 244 рет ұшыпты…

М а й д а н ғ а  қ а т а р д а ғ ы  ұ ш қ ы ш 
 болып кірген Талғат Бигелди нов соғыс 
аяқталғанда Авиаполк гвардиясының 
эскадрилья командирі дәрежесіне жетті. 
Екі жылда 305 рет ұшқанды уақытқа 
шаққанда 500 сағат болады екен. Сол 
уақыт ішінде 21 танк, аспандағы айқаста 
7 ұшақты оның ішінде бір �зі 5 ұшақты, 
топ пен ұшып жүріп, екеуін құлатты. Және 
жерде бесеуінің к�зін жойды. >здігінен 
жүретін 5 артиллериялық қондырғыны 
және 2 локомотив,  37 автомобиль, 
әскерилері бар, техника тиелген 7  вагонды 
талқандаған.

Кеңестік ұшқыштардың ішінде тұңғыш 
рет Берлиннің үстімен ұшқан. Бигелдинов 
– қайта қалпына келтірілген Прага аэро-
дромына бірінші болып ұшақ қондырған 
кеңестік әскери ұшқыш. Екі мәрте Батыр 
болған 65 әскери ұшқыштың бірегейі. 
Кеңес Одағының Батыры атағын екi мәрте 
алған 120 Батырдың iшiндегi бiр ғана 
азиат текті азамат. Талғат Бигелдиновтің 
есімі Ақт�бе Жоғары азаматтық авиация 
ұшқыштар институты мен Қарағанды 
республикалық авиа ция училищесіне 
берілген. Бірнеше қалалардың Құрметті 
азаматы.

Соғыс Батыры <скери-әуе ака  де-
миясын бітірген 1950 жылдары елімізде 
реактивті авиацияның �ркендеген кезі. 
Реактивті самолеттер пайда болды. 
Осы самолеттерді сынау үшін  жиырма 
бес  адамды сынаушы ұшқыштыққа 
 дайындады. Т�ртеуі қаза болды. Талғат 
апатқа түссе де, аман қалды…

Бір қызығы дейміз бе, таңғаларлығы 
дейсіз бе, кәзіргі Аста на әуежайының 
орнында бұрын Ақмола-Қара�ткел 
т�ңірегінде Майлыбалық ауылы болыпты. 
Дәл осы жерде Талғат Бигелдинов туған. 
Ана жылдары Ақмолаға әуежай салуға 
жер іздегенде қолайлы, ыңғайлы осы 
Майлыбалық ауылы болыпты. <уежай 
құрылысын да �зі бас болып жүргізді.

>ткен ғасырдың ортасына дейін 
Қазақстандағы азаматтық авиация кенже 
қалған еді. Бүйірдегі Мәскеуге ұшу үшін 
түстіктегі Ташкенттен ба рып мінеді екен. 
Себебі Алматыда Ил-18 ұшып-қонатын 
асфальтты, бетонды берік алаң жоқ. Батыр 
азаматтық авиацияны �ркендетуді, оның 
негізін құруды қолға алды. >зі осы саланы 
толық игеру үшін Мәскеу Инженерлік-
құрылыс институтын оқып тауысты. 
Алматыдан соң, Балқаш әуежайын қолға 
алған. Одан кейін Бигелдиновтің бас-
шылығымен Ақмолада, Павлодарда және 
Гурьев пен Оралдан басқа барлық облыс 
орталықтарында ұшу-қону алаңымен 
толықтай жабдықталған аэродром дар 
салынды.

Зейнет демалысына шыққан соң 
Автоәуесқойлар одағын басқарды. >зі бас 
болып жүргізушілерді дайындауға қатты 
к�ңіл б�лді. <рбір облыс орталығында 
 а в т о м е к т е п т е р  а ш т ы .  Ж е р д е  д е 
аспандағыдай жүйелілік болғанын қалап 
еді. Одан басқа да к�птеген қоғамдық 
қызметтерге ара ласты. Қазақ онша тән 
ала қоймаған бал арасын �сірді. Солайша, 
Батыр Талғаттың тағылымы екі ғасырдан 
бері тәнті етіп келеді.

А й т п а қ ш ы ,  Т а л ғ а т  Б и г е л д и н о в 
 барлаушы болғандықтан, негізінен түнгі, 
жұлдыз жамыраған аспанды шарлай 
ұшқан. Демек, Батырымыз екі «Алтын 
Жұлдызын» аспаннан алып түсті…

Раушан ТӨЛЕНҚЫЗЫ, 
журналист

кінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске биыл 75 жыл. Әскери 
мекемелердің ресми мәліметтеріне сүйенсек, елімізде соғыс жылда-
рында 12 атқыштар, 4 кавалериялық дивизия, 7 атқыштар бригадасы 
және 50-ге тарта полктар мен батальондар жасақталған. Шамамен 1 
млн 400 мың адам майдан даласына аттанған. 600 мыңға жуық от-
андасымыз соғыстан оралмады, олардың 125 мыңнан астамы ха-
бар-ошарсыз кетті. Сол соғыста 500-ге жуық қазақстандық азамат 
Кеңес Одағының батыры атанса, оның 100-ге тарта адамы этникалық 
қазақтар. Кеңес Одағының Батыры атағын екі мәрте алғандар 
қатарында ұшқыш Талғат Бигелдинов те бар еді. 30 жылдық мерей-
тойын тойлап отырған газетіміздің белді журналисі, қаламгер Раушан 
Төленқызы «Ана тілі» газетінде бірқатар айтулы тұлғалармен сұхбат 
құрған болатын. Батыр әруағына құрмет ретінде Талғат Бигелдиновпен 
жасаған сұхбат жайлы Раушан Төленқызының эссесін оқырман назары-
на ұсынғанды жөн көрдік. 

Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры, генерал-майор Талғат Бигелдинов 1922 
жылы Ақмола облысының Ақмола ауданы Майлыбалық ауылында дүниеге келді. 
Орынбор және Саратов қалаларындағы әскери авиация училищесін, Әскери-әуе 
академиясын бітіріп, 1956 жылға дейін КСРО Қарулы Күштерінде командирдің 
орынбасары және авиация полкінде штаб бастығы қызметтерін атқарған. 1956 
жылдан запастағы авиацияның генерал-майоры. 1945 жылғы, 1985 жылғы, 
сондай-ақ 1995 жылдардағы Жеңіс шеруіне қатысқан. «Илы атакуют», «305 рей-
дов» және «Сражение в воздухе» кітаптарының авторы. Ленин, екі мәрте «Қызыл 
Ту», І және ІІ дәрежелі «Отан соғысы», «Қызыл Жұлдыз», «Александр Невский», ІІІ 
дәрежелі «Даңқ» ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған.

Е

АСПАННАН 
ЕКІ «АЛТЫН ЖҰЛДЫЗ» 
АЛЫП ТҮСКЕН ЕР ҚАЗАҚ

қасына қарай шаншылып шыға келді. 
«К�зімнің �ткірлігі қайтқан жоқ» дегені 
рас, �ңменімнен �тіп барады.

Мен қорқып кеттім. Ұят болды… 
Фашизмді жеңген Батыр адамға бұлай 
дегенім үлкен ағаттық еді. Енді қайт тім, 
«айтылған с�з – атылған оқ»…

– Онда… �зіңіз… айтпайсыз ғой… 
Маған да… тапсырма… – С�зім с�зіме 
 жуыспайды. «Мен енді не істейін?..».

Қарап-қарап тұрды да:
– Кір! Кір, б�лмеге!.. – деді.
Үні аздап сынғандай ма, әлде, ма ған 

солай к�рінді ме…  Қо нақ жайға �ттім. 
Теледидар қосулы. Құдай ті леуіңді бергір, 
Мақпал Жү нісова ән салып тұр екен. «Суға 
кеткен тал қармайды», баһадүрге:

– Аға, сіз Мақпалдың әнін жақсы к�ресіз 
бе? – дедім.

Батыр – аңғал болса аңғал шығар, 
бірақ, баладай жаны саф келеді екен. 
Қолмен сылып алғандай жаңағы ашудан 
жүзінде қолма-қол түк қалған жоқ:

– Айналып кетейін (�згелер ай налайын 
десе, бұл кісі «айналып кетейін» деп с�й лей-
тінін аңдадым), былтыр к�ктемде, Ленин 
сарайы жақта Наурыз тойында бір киіз 
үйге кірсек, Мақпал отыр екен. Мені к�ріп, 
атып тұра келіп: «Ой, Талғат ағам менің!» 
деп, мойнымнан құшақтап, бетімнен сүйіп 
жатыр. Маған арнап домбырамен біраз ән 
айтып берді. Домбыраны жақсы тартады.

Дегенше болған жоқ, есіктің қоңырауы 
қағылды.

– Мен кәзір, – деп ауыз б�лмеге беттеді. 
Біреуді мейірленіп қарсы алды. Екеуі емен-
жарқын с�йлесті. Мен, әйтеуір, Батырдың 
жібігеніне қуанып отырмын. < дегенше, 
б�лмеге жасы 20-25-тер шамасындағы 
сұлуша жігіт бас сұғып, амандасты.

– Газеттен келіп отыр. Интервью 
беремін, – деді.

«Иә, сәт! Қанды басың бері тарт!».
– А, онда мен жұмыстарыңызға кедергі 

болмайын, – деп, к�п б�гелмей, аз-кем 
шаруасын айтып, шығып кетті. Батыр 
мейманын есіктен ұзатып салып келді де:

– Кіші балам ғой (әңгіменің сәті туғанға 
қуанып отырып, мән бергенім жоқ, әлде, 
немерем деді ме екен…). Бұл да Талғат 
 Бигелдинов, – деді.

Енді �зі «хош» демейінше, тағы бір 
нәрсені бүлдіріп алармын деп, үстел үстін-
дегі самсаған «ойыншық» само лет терді 
қызықтаған болып, орындықта тапжыл-
мастан, үн-түнсіз отырмын. Ұшқыштың 
жаны – ұшақтың қанатында, назарым 
сүйікті самолеттеріне сүрініп отырғанын 
к�рсе, �зі де әлдене деп с�з бастар…

<н аяқталды. Теледидарды с�н діріп, 
әңгімеге дайын екенін аңдатты.

…Батыр «булығып» жүр екен,  сауал 

 айналып кетейін». Таспаға тартқан с�здің 
бәрін іліп, тізіп немесе шала шолып 
жариялаудың ж�н еместігін қаперге салды. 
«Газетке шығармай тұрып, жазғаныңды 
маған к�рсетіп ал» деді. «О, әрине!». 
Соңыра, 12 бетке ықшамдап,  компьютер ге 
терілген �з әңгімесін оқыды. К�кейінен 
шықты. <р бетіне жеке-жеке қол қойып 
берді. «Ал, Рихан, тағы жазамын десең, 
тағы кел» деп, ықылас білдірді. Жастық 
па, жұмыс па, сәті туып тұрғанда қайта 
 оралмағанымыз-ай… Кезекті, келесі 
сұхбаттарды «қуалап» кете беріппіз.

АЖАЛ АСПАНДА ЕМЕС, 
СУДА ЖЕТЕ ЖАЗДАДЫ…

… О р ы н б о р  ә с к е р и - а в и а ц и я 
училищесін бітірген сержант Талғат 
 Бигелдинов 1942 жылы желтоқсан айында 
Калинин майданы түбіндегі шабуылдаушы 
авиация полкіне келді. Бірнеше күн бойы 
әскери аэродромда әуе шайқасының әдіс-
тәсілдерін үйреніп, к�п жаттықты. С�йтіп, 
1943 жылғы ақпанның 17-сі күні алғашқы 
әскери тапсырмаға, әуеге шырқап шықты. 
Аспанға алғашқы сапар сәтті �тті. Сол 
күні тағы да екі мәрте ұшып, тапсырма 
орындады. Солайша, соғыстың қиян-кескі 
ұрысына дендей еніп жүре берді. Бар-жоғы 
тоғызыншы шыққан шайқаста немістің 
ұшқышын қуалап жүріп, құлатты. С�йтсе, 
ол сол уақытқа дейін кеңес әскерінің 
300-ге тарта самолетін жойған, аспандағы 
айқаста 108 рет жеңіске жеткен, �здерінде 
адам теңгермес ұшқышы екен. Ол �зінің 
самолетін бар-жоғы 8-ақ әскери айқас 
�ткерген, бар-жоғы жиырма жасар жігіттің 
атып түсіргеніне сенбепті. «Ол кім?». 
«Ол – қазақ» десе, «қазақ деген кім?» деп 
таңғалыпты ғой.

«Мен соны білді дейсің бе? Ол �зі мені 
желке тұсымнан ұрмақ болып жанталасып 
жүргенде тура тұмсығымның алдына �зін-
�зі алып шыға келді. >зі келіп тұрған соң, 
аяйын ба, атқыладым. Қайта, менің �зімді 
Құдайдың сақтағанын айт!» деді сол күнгі 
сержант. Содан, Би гелдиновке офицер 
дәрежесін беріп, звено командирі етіп 
тағайындады.

…Жиырмадағы командир  Харь ков 

дер енді аэро дромды артқа тастап, кері 
ұшты. Осы кезде оқ тиген самолеті сыр 
беріп, ауырлай бастады. Майдан шебіне 
дейін әлі 40 шақырым бар, шыдай алмай-
тын сияқты. «Ил-2»-нің ахуалын аңдап 
қалған немістің екі «Фокері» жалма-жан 
екі жақтан қаусырмалап, бұларды �з 
аэродро мына қондырмаққа әрекеттенді. 
«Би гелдиновті білмейді екенсіңдер!». 
«Сырқат» самолетпен-ақ сырғақсып, 
сансыратты. Олар ары далпылдап, бері 
қалтылдап, мысы құрыды. Түк шығара 
алмағанына ыза болды ма, бұрылып 
алып, біздің самолетті атқылай бастады. 
Бұршақтай жауған пулеметтің оғы жан 
қойсын ба, моторға, кабинаға тиіп, дви-
гатель түтіндей бастады. Ұшқыш пен 
атқылаушы жалма-жан парашют ашып, 
тұйғын құстай түу т�менге сорғалады…

Аман-есен құтылған екеу майдан 
шебіне жетем дегенше бірнеше күн �тті. 
Аңдамай қалып, екі мәрте немістердің 
постысының тұсынан шыға қалғаны 
бар емес пе! Бетпе-бет келген жаудың 
екі солдатын жекпе-жекте жер жастан-
дырды. Із жасыру үшін үш сағат бойы 
батпақта кеңірдектеп батып отырды. Май-
дан шебіне жетуге аз қалғанда атқылаушы 
абайсызда минаға түсіп, мерт болды…

Солтүстік Донның жағасына таң 
 алдында Талғат жалғыз �зі жетті. Арғы 
жағалауда – �зіміз.  Тәнін темірдей 
қарыған тастай суық суға күмп етіп, жүзе 
ж�нелді. Немістар байқап қалыпты. 
>зенге оқ жаудыр ды. Зуу-у, щсу-уф-ф… 
>ршеленіп, басы қылтыңдап, құлаштап 
келе жатқанында сол қолына оқ тиді. 
Осы кезде неше күннен бері арып-ашып, 
әбден әлсіреген жауынгердің үстіндегі 
сусіңді  киімі  ауырлап,  батып бара 
жатқанын байқады. Бар күш-жігерін 
жиып, әупірімдеп, жағалаудағы тасқа 
жете жығылды да, ес-түссіз қалды… 
Ұшқышты жаяу әскерлер тауып, жерт�леге 
арқалап әкелді. Санитар жарасын таңып, 
медсанбатқа жіберді .  Полктағылар 
оралмағанға оны опат болдыға жо рып 
қойған. Жанкешті екен, жиырма бір 
күнде жазылып, штурвал ұстауға жарады. 
 Солайша, К�ктәңірінің, К�ктің ұлы к�кке 
қайта шырқады.
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Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ,
ҚР ҰҒА академигі

Қонысбек БОТБАЙ, 
баспагер

де  «машбюро» болатын. Сондағы қыз-
келіншекке жетекші Сегізбайкеліні Ғайша 
апайдың адамшылығын, шынайы күлкісін 
ұмыту мүмкін емес.

Қоғаммен байланысы.  Газетт ің 
 а б ы р о й ы  к ү н н е н - к ү н г е  а р т ы п ,  е л 
к�леміндегі мықты тұлғалар жарияланып 
тұрды. Ақын-жазушылар жиі келетін. 
Біз атақты қаламгерлерге барып, сұхбат 
алатынбыз. Қызығы, газет ұйғарымымен 
әлгі сұхбаттың к�бі олардың «авторлық 
ма қа ласы» болып жарияланып жататын. 
Академиктердің �з қолымен жазған мақа-
лаларын алатынбыз. А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының, 
М.<уезов атындағы <дебиет және �нер 
инс титутының <.Қайдари, Р.Бердібай, 
Ш.Уәлихан, >.Айтбайұлы, Н.Уәлиұлы 
бас таған ғалымдары келіп тұратын. Қазақ 

институтының қызметкері, газет жана-
шыры <бдіманап Қаныбекұлы екеуміз әлгі 
«медициналық трактат» тапқанды екі күн 
шайға апарып, соңында әрең құтылғанбыз 
(мұра түгіл, пәле де жоқ)... С�йтсек, бұл 
– «жабық қалыптан немесе оның ашыл-
ғанынан» туатын психологиялық ахуал 
екен ғой.

Ғылымнан барған бізге газеттің 
 ке зекшілігі, аммиак не азот сасыған гран-
каларын (офсеттен кейін осындай да 
кезең болды) оқу ептеп қиын соқты. 
Себебі жастай машықтанбағанбыз. С�йтіп 
жүргенде, бір қызық оқиға болды. Плен-
камен басылатын кез. Н�мірге «Арақ 
атаңнан қалған ас емес!» деген бір топ 
зиялылардың ашық хаты шығып бара 
жатты. Бастамашысы – марқұм Марат 
Қабанбай. Қол қойғандардың ішінде 
Шота-Аман Уәлихан, Ақселеу Сейдімбек 
бастаған мүйізі қарағайдай азаматтар бар. 
Соңғы рет оқып, қол қойғанымда бәрі 
орнында сияқты еді... Ертеңіне қарасақ: 
ашық хат тұр, бірақ қол қойғандар «ұшып 
кеткен». Таза техникалық себеп. Жақаң 
қатты ашуланды. Ескертпе жасады. Редак-
тор ренжігені адамға әсер етпей қоймайды. 
Сол к�ңіл күймен түсте Академияға кел-
сем, Шота-Аман ағамыз басқаратын к�рші 
«Сәулет және �нер» б�лімі гүжілдеп жатыр. 
Есікті ашып қалсам, орталарына арақ-
шарап қойған, Ақаң тамылжытып тост 
айтып тұр... <лгідей ашумен келгенмін. 
«Шота аға, ренжімеңіз, мыналарыңыз не? 

Біз жұмысты алғаш бастаған  кезде 
қазіргідей жақсы ғимарат, арнайы 
мекеме, жағдай жоқ-тұғын. >зіміз 
Тіл білімі институтында жайғастық, 
ал мақалаларды тіземізге қойып 
жаза беретінбіз. Мәжіліс залында, 
жиналыстардың үстінде жаза бердік. 
Қолдан келгенше адал жұмыс істеуге 
тырыстық.  Ел алдында беделіміз де 
жақсы болды, абыройымыз асқақтап 
тұрды. 

Бір ғана мысал айтайын. Бұл 
оқиға  менің  ғана  емес,  бүкіл 
жұрттың жүрегінде әлі сақтаулы деп 
ойлаймын. Республика сарайында 
«Ана тілі» газетіне жазылу науқанын 
ұйымдастырдық. Дәл осы кезде 
 айтыс �тіп жатқан, соның арасында 
айтыстың ұйымдастырушысы әрі 
жүргізушісі Жүрсін Ерман «фойеде 
«Ана тілі» газетіне жазылу жүріп 
жатыр, үзілісте жазылыңыздар» 

С о л  ж ы л ы  м е н  Ұ л т т ы қ  ғ ы л ы м 
 ака демиясының М.О.<уезов атындағы 
<дебиет және �нер институтына қызметке 
тұрдым. «Ана тілі» газеті мен <дебиет 
институты орналасқан Академия  арасы 
таяқ тастам жер. 5-7 минутта жетіп 
барасың. Біздің институттың екі азаматы – 
Шәмшидин Керім (қазір фольклортанушы 
және дінтанушы, проректор) мен Сағатбек 
Медеубекұлы (қазір ҚазҰУ-да журфак 
деканы, белгілі �нертанушы) осы газетте 
қосымша істейді екен. Мұның сыртында 
«Ана тіліне» ізденімпаз журналист Мақсат 
Тәж-Мұрат, Халық университетінен 
жиі ұшырастыратын тілші-зерттеушілер 
Ғарифолла <нес пен Аманқос Мектеп-
тегі, әріптес-дос Амантай Шәріп сынды 
Алаш тақырыбында шүйіркелесіп қалатын 
жігіттер де жиналыпты. 

Мұнда басында ұлт  зиялыларына 
қатысты архивтен тапқан деректер және 
Қ.Кемеңгерұлы туралы мақала әкеліп 
жүрдім. Олар тоқтаусыз  жарияланды. 
Б і р  к ү н і  Ж а р ы л қ а п  а ғ а м ы з  � з і н е 
шақырып: «Бізге келсең қалай бола-
ды? Мұнда қадалып отыруың міндет 
емес. Бір бетке жауапты боласың және 
�з материалдарыңды бересің. Тағы бір 
азаматпен жалақыны қылдай б�лісесің, 
қаламақың да болады» деді. 

Жақаң біздің к�ңіл ауанымызды 
д�п басты. Кеңес �кіметі құлап, алапат 
қаржылық дағдарыс жүріп жатқан...

Айналайын Академияма екі  күн 
міндетті түрде барамын, қалған күндері 
«Ана тіліме» соғамын. «Сотка» жоқ заман, 
әп-сәтте екі қызметте де табыласың.

«Ана тілінің» мың сан тіршілігін толық 
сипаттай алмаспын. Бірақ бірер деталь 
есімде ерекше сақталып қалды.

Сарашы. Иә, қазақ тілінің бағын 
ашамын деп шыққан басылым басшы-
сын – «сарашы», газетті – «үнжария» 
деген кезі болды. Редактор Жарылқап 
Бейсенбайұлының басшылық шеберлігі 
мен азаматтығы ерекше еді. Тапсырманы 
нақты береді, мәселені сабырмен шешеді. 
<р қызметкердің әлеуетін мейлінше толық 
пайдаланады. Артық әңгіме жоқ. Бес-алты 
қызметкер бірге отыратын б�лмеге аяңдап 
басып келіп, әр мақала туралы ойын 
білдіреді. Газетті шұқшиып оқығанымыз 
болмаса, журфак бітірмегенбіз. Мақала 
қорытуды, тақырып қоюды сол  жерде 
үйрендік. Ол сәтті шығып жатса, Жақаң 
к�термелеп қояды. Бұл кісі автор табудың, 
сол автордан тілші жасаудың ұстасы еді. 
Ақмолалық ақберен қаламгер Жұматай 
Сабыржанұлы иісі қазаққа  солай танылды. 
Оны айтасыз, бірыңғай жазушылықпен 
кеткен Марат Қабанбай Жақаңның 
«тапсырысының» арқасында �ткір 
к�семс�зші болып шықты...

Ұжым бірлігі. <рине, бұл да басшыға 
байланысты. Бірақ әр азаматтың орны 
бар. Баяғы салиқалы Сарыбилердің 
жалғасы, биязы да бірқалыпты Бақыт 
Сарбалаұлы (редактор орынбасары) 
жүреді: «<, бұл қалай болады екен? Тағы 
да бір қарайықшы!» деп. Жазушылық 
атақ-дабысы КСРО асып кеткен  Марат 
Қабанбай: «<кіри!..» деп қойып, әр н�мір 
сайын жаңа идея айтады. Айрықша 
ақын болса да тіл ғылымының ұңғыл-
шұңғылына енген Байбота Қошым-Ноғай 
ешкімге ұқсамайтын қарапайым қалыппен 
бұрқыратып құлаш-құлаш таңдаулы 
мақала жазып жатады. Т�р жақта айны-
майтын орны бар Қонысбек Қожамжарұлы 
үн-түнсіз толайым еңбек атқарады. 
Аңқылдап жүріп, ұжымды үйлестіретін 
Ертай Айғалиұлының қолтаңбасы да, 
қорытындысы да бір б�лек. Ерекеңнің 
қайталанбас қасиеті – ол жүрген жерде 
дүние кеңейе кетеді. <зілі мен суреті қатар 
�рнектелген Т�леген Ильяш ұжымның 
берекесін арттыратын. Қыздардан шыққан 
шебер журналист  Раушан Т�ленқызы 
үлкен-кішіге бірдей ізет жасайтын. 
Барлық басылымдағыдай «Ана тілінде» 

ҰЛТ ҰСТЫНЫ

ТӨРТ-БЕС КҮНДЕ 
45 МЫҢ АДАМ ЖАЗЫЛҒАН ЕДІ

«Ана тілі» газетінде қызмет істеу – қашанда абыройлы жұмыс деп білемін. Өйткені 
оның аты мен заты, мақсаты мен міндеті, мәні мен маңызы «газет» деген ұғымға 
сыймайды. «Ұлт» атауына балама болып кететін де жері бар, оны толықтыратын да 
сипаты бар.
Мені бұл басылымға шақырған яки тартқан көрнекті қаламгер, шоқантанушы 
Жарылқап Бейсенбайұлы еді.
Жақаң – біртоға, асып-саспайтын, әр сөзінде салмақ бар, тасқа басылған әріпке 
дейін жауапкершілікпен қарайтын, әділдіктен таймайтын, ұлт баспасөзінің 
көрігінен өткен азамат-тын. Сырттай қатты сыйлап жүретінмін. Студент күнімде 
«Әдеп әлемі», «Жасын-тағдыр жарқылы» секілді кітаптарын сатып алып, құныға 
оқығанмын.
1990 жылы наурызда «Ана тілі» газеті жарқ етіп шыға келді. Оны оқымайтын зиялы 
жоқ. Өз оқырманын бірден тапты. Әр нөмірін асыға күтетінбіз. 

тілі мен әдебиеті мұғалімдері «Ана тілі» 
материалдарын оқу үдерісіне пайдаланды. 
Осы басылымның арқасында халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының да жалы күдірейіп 
тұрды. Облыстардан Алматыға келген 
үлкен-кіші зиялының газетке соқпайтыны 
некен-саяқ. Аз жылда «Ана тілі» нағыз 
халықтық басылым, ұлт ұстыны екенін 
к�рсетті.

Мұның сыртында аңыз етіп айтатын 
да, к�ңіл к�теріп еске алатын да жайттар 
бар.

Мысалы,  мемлекетт ік  рәміздер 
 (басында «нышан» деп те аталды) жобасы 
алғаш осы «Ана тілінде» к�п талқыланды. 
Республиканың түкпір-түкпір інен 
 дорба-дорба, қапшық-қапшық хат келетін. 
Неше түрлі ұсыныстар айтылатын. Бірде 
Жақаңның тапсырмасымен осыларды 

Газетке «ішпейік!» деп жазасыздар, бірақ 
�здеріңіз ішесіздер. Осыны к�ріп тұрған 
Құдай ашық хаттарыңыздың соңындағы 
аттарыңызды қиып тастапты!» деп дүңк 
еткіздім. Ашық, жайдары Ш�кең: «Мынау 
не деп тұр?» деп таңғалды. Ақаң марқұм: 
«Ондай-ондай хан қызында да болады. 
Ештеңе етпейді!» деп күледі. С�йтсек, 
Мәкең (М.Қабанбай) «қолдарын» теле-
фонмен алған екен...

Менімен <дебиет институтында бірге 
істейтін және сол кезде кандидаттығының 
ыстық-суығы басылмаған ақын Ш�мішбай 
Сариев бір �леңін редакцияға әкелді. Сірә, 
Невада-Семейге байланысты. Байекеңде 
(Б.Қошым-Ноғай) де керемет юмор бар. 
«>леңінің соңына «Ш.Сариев, филология 
ғылымының кандидаты, ақын» деп жазып 
жіберейік. Ренжи қоймас» деп біртүрлі 

тақырып-тақырыпқа жүйелеп, папка-
папкаға б�ліп Президент әкімшілігіндегі 
(дәл осылай аталды ма – білмедім)  жауапты 
қызметкер, қазіргі  танымал қаламгер-
ғалым, депутат  Сауытбек Абдрахмановқа 
тапсырдық. <лбетте, баланың ойынындай 
ұсыныстарды газет архивінде қалдырдық. 
Айтқандайын, жаңылыспасам, парсытекті 
«рәміз»  терминін алғаш қоғамдық 
айналымға енгізген – Мақсат Тәж-Мұрат.

Қазір ғой Түркістандағы <зірет Сұлтан 
кесенесіндегі Абылай хан бастаған хандар 
мен сұлтандардың зираты туралы түрлі 
әңгіме айтылады. <зіз сүйектері ж�нінде 
де қилы алыпқашпа с�з бар. Осының 
анық-қанығы (тіпті сызбасымен қоса) 
«Ана тілінде» жарияланғанын тарихшы 
қауым ұмытып жүргендей.

Қазақ тілі рухани жаңғырып, ұлттық 
пән с�здері (терминология) мен жер-су 
атауларына кең жол ашылғанда, біздің 
газет алдына жан салмады. Қаншама 
сындарлы ұсыныстар жарияланды. Арғы 
заман мен бергі заманның арасынан 
шыққан, с�зі түгіл, к�зқарасының �зі 
�нертапқыш Сейілбек Қышқашұлы, Алаш 
айқындаған шекараны былай қойғанда, 
бағзы қазақ жерінің бәрін түгендеп-тізіп 
әкелетін Молдияр Серікбайұлы осында ат 
басын жиі бұратын.

>нертапқыш дегеннен шығады, сол 
жылдары бума-бума кестесі, қарабайыр 
дестесі бар сақалы қауғадай біртүрлі 
кісілер ұлт газеттері мен ұлттық мазмұны 
бар академия институттарының ара-
сында жүретін. «Жанармай тілемейтін 
мәшине ойлап таптым», «Барлық ауруға 
дауа қазақы трактат қолымда», т.б. 
дегенді айтатын. <у баста тәжірибе жоқ, 
 соларды ерінбей тыңдайтынбыз. Бір жолы 
Б.Қошым-Ноғай ма, жоқ Е.Айғалиұлы 
ма – біреуі айтты: «Бұл кісілер сонау 
«Білім және еңбек» журналы заманынан 
осылай жүр...» деп. Айтпақшы, Тіл білімі 

күледі. >леңі дәл солай басылды. Ертеңіне 
аңқылдаған Ш�кең: «Қалай тамаша жол 
тауып кеткенсіңдер? Солай жазу ойыма да 
келмепті...» деп жүр.

Аманқос Мектеп-тегі  (фамилиясына 
мән беріп, осылай дефиспен жаза-
тын) – ашық, ақк�ңіл азамат. Архивті 
де к�п ақтарған. Ғарифолла <нестің 
 «жұма лық» деген бір шарасы бар. Жұма 
күні жұмыс аяғында қалып, еркектерше 
шүйір келесу және ашық пікір алмасу. 
Біріншісіне біз үнемі қатыса бермейтінміз. 
«Возрастной ценз» келмейді.  Бірде 
«ғылымнан газет суатына құлағандар» 
таяуда кандидаттық диссертация қорғаған 
Ш.Керімнің К�кт�бенің бір қиясындағы 
құрқылтайдың ұясындай пәтеріне бара-
тын болдық. <бекең сол күні сала құлаш 
мақала жариялап, сәл шаршап қалған... 
Шәкеңнің үйіндегі жеңгеміз дастарқанға 
барын қойып жатыр. Пәтердің тарлығы 
сонша – қабырғаға ілінген кітап с�релері 
нақ т�беңде тұрады. Бір жағы қабырға да 
түзу емес, ғалым жиған кітаптар да үйіліп-
т�гілген. Қанаты талған <бекең ара-тұра 
«мен қалғыған жоқпын» дегендей: «Ана 
тілің – жаның, ана тілі – барың!..» деп 
қояды. Дауысын к�терген сайын с�реден 
дастарқанға, кейде т�бемізге бір кітап 
құлайды... «<не, «Ана тілі» десем, кітаптар 
да елең ете қалады» дейді А.Мектеп-тегі... 
Бұл с�зге бәріміз мәзбіз.

Міне, осылай қуана да жүріп, қуанышты 
б�лісе де жүріп, ғылымнан да қол үзбей 
«Ана тілі» газетіне атсалысқанымызға 
ризамыз.

Жеке архивімде сол жылдардағы 
газетіміздің бірсыпыра н�мірі сақталған. 
Ара-тұра оларды парақтап, азаттықтың 
е л е ң - а л а ң ы н д а ғ ы  а р м а н ы м ы з д ы , 
сенімімізді еске аламын.

Басылым отыз жылдан бері тоқтаусыз 
елдіктің шырағын жағып келеді. Алдағы 
жолы да ұзақ және баянды болғай!

С Ы Р - П Е Р Н Е

соңғы бетінде «Жиған-терген»  деген 
айдар болды, соны  жарты сағат 
талқылап, ақылдасып қойғанымыз 
есімде.

Мен сол кезде газеттің тіл  саясаты 
б�лімін басқардым. Сонда қазақ 
тілі мәселелерін, атқарылып жатқан 
жұмыстарды, шұғыл хабарларды 
ұтымды беріп отырдық. Бірде «Үржар 
аспаны ала-құла» деген материал 
бердік. Семей �ңірі Үржар т�ңірегінде 
қазақ тілінің жағдайы қандай, не істеліп 
жатыр деп білім басқармаларымен, 
сол жердегі мекемелердің басшыла-
рымен с�йлесіп, тәп-тәуір мақала 
дайындадық. 

Сонымен бірге қазақтан шыққан 
тұңғыш антрополог және еліміздегі 
антропология мектебінің негізін 
қалаушы Оразақ Смағұловпен сұхбат 
бердік. Айқарма бетке шыққан бұл 
сұхбатты жұрт іздеп жүріп оқыды, 

«Ана тілі» газеті құрылған  кезде-ақ 
оның басы-қасына қалыптасқан 
журналистердің  жиналуы газетке 
аймақтардан авторлар тартуда к�п 
септігін тигізді. Орталық Қазақстан, 
Ж а м б ы л ,  т . б .  а й м а қ т а р д а ғ ы 
әріптестерге қолқа салып, материал 
жаздырып отырдық. Олар да бізді, 
газетті қолдады, с�зімізді жерге 
тастаған жоқ. Бас редакторымыз 
Жарылқап Бейсенбай сауатты азамат 
қой, ол бірде газетке қазақ шежіресін 
беруді ұсынды. Бұл кезде шежіре 
беру оңай емес еді. Соны ақылдасып, 
н�мір сайын қазақтың шежіресін 
беріп отырдық. Ол тақырып та 
бірталай оқырман жинады. 

Мен газетте к�п те, аз да істеген 
жоқпын. Үш жылға жуық қызмет  еткен 
екенмін. Бірақ осы уақытқа дейін 
осы басылымда, осы ұжымда жұмыс 
істегенімді әрдайым мақтанышпен 
айтып жүремін. Қазіргі таңда да 
 газетке жазылғанмын, оқып тұрамын. 
Біздің кездегі газетпен салыстыруға 
келмейді, әрине. >йткені қазір 
заманның да, оқырманның да  талабы 
басқа. Ал ұлт басылымы «Ана тілі» 
газетінің 30 жылдық мерейтойында 
газет пен оның ұжымына тек сәттілік 
тілеймін! Оқырманның сұранысына 
ие  басылым болып қала берсін! 

Біз 90-жылдардың басында «Ана тілі» газеті шыққан кезде келген алғашқы 
топтың ішінде болдық.  Газеттің алғашқы Бас редакторы Жарылқап  Бейсенбай 
екеуміз сол кездегі «Лениншіл жас» газетінде қызметтес болғанбыз. «Ана тілі» 
жарыққа шығатын кезде Жарылқап маған ұсыныс айтты. Осылайша, «Ана 
тілі» газетіне мықты мамандарды жинай бастады, өйткені ол адам тани білетін. 
Білімді, білікті, жазуы қалыптасқан журналистерді шақырды. Олардың қатарында 
Бақыт Сарбалаев, Ғарифолла Әнес, Аманқос Мектептегі сияқты тілші-ғалымдар 
бар. Олар тілдегі мәселелер, жаңа сөздер, жаңа терминдер туралы жақсы 
материал дарды көп жазды, көп мәселе көтерді. 

деп хабарлады. Ал үзілісте айтысқа 
келген бүкіл жұрт лап қойды. 
«Қазпоштадан» келіп, жазылуды 
жүргізіп отырған қыздарды  басып 
кете  жаздап,  жұрттың газетке 
жазылуға деген ықыласы ерекше 
болды. Сондай жақсы үрдістер жүрді. 
Т�рт-бес күннің ішінде 45 мың 
адамның газетке жазылған сәтінің 
куәсі болдық. Біз сондай жақсы 
кезеңде жұмыс істедік. 

Елге, тілге, ұлтқа, халықтың 
 этнографиясына, тұрмыс-тіршілігіне 
б а й л а н ы с т ы  � з е к т і  д е  � т і м д і 
 ма териалдарды к�п бердік. Ұжым 
ұйымшыл еді. <р материал оқылып, 
айдар, тақырып қоярда ақылдасып 
отыратынбыз. Мысалы,  газеттің 

редакцияға келіп іздегендер к�п 
болды.  Тағы бір ел талқысына 
түскен материал Герольд Бельгермен 
сұхбат еді. Ол сұхбаттың тақырыбы 
әлі есімде: «Калинин к�шесінде 
тұратыныма намыстанамын» деген 
тақырыппен жарияладық.  Сонда 
Бельгер немістердің Ресейде орнығып 
қалған жерлерінен М.Калининнің 
бұйрығымен к�шіп, мұнда келіп 
қоныстанғандағы қиыншылықтары 
туралы әңгіме қылады. Ал Алматыға 
келіп, Калинин атындағы к�шеге 
жайғасады. Ол халықтың басына 
осындай дүрбелең тудырған адамның 
атындағы к�шеде тұратынына намыс-
танатынын ашық айтты.  Сонымен, 
жұрт ол материалға да ду ете қалды. 

Азаттықтың алғашқы айтысы. 1991 жыл, суретті түсірген Н.Жұбанов

Солдан оңға қарай: Қ.Түменбай, Ж.Кенжалин, А.Bлімұлы, С.Ибраим
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Б�ЛІМ РЕДАКТОРЫ 
БОЛҒЫСЫ КЕЛГЕН БАСТЫҚ

Менің 90-жылдардың басында «Ана 
тіліне» қалай жұмысқа алынғанымды 
�зінің осы газетке берген мазмұнды 
сұхбатында Байбота Қошым-Ноғай 
ағам әдемілеп айтып �ткен екен. 
Соның ізін ала «Ана тіліне» тағы бір 
мақала ұсындым. Тақырыбы – «Арақ 
жойылсын! Сол үшін алып қояйық!». 
 Аты-ж�німді к�рсетпей, әдейі лақап 
атпен бердім, сол мақалаға азды-
к�пті қатысы бар жақсы ағаларымды 
ренжітіп алмайын дедім. Газет бетінде 
жарияланғаннан кейін «мұны кім  жазды 
екен?» деген  сауал к�птің к�кейін 
тескені анық. Бірақ уәде бойынша бас-
шылар менің есімімді құпия ұстады. 
Соның алдында «Ақ  желкен» журна-
лына «Отырарды шапқан кім, қорғаған 
кім?» деген мақалам шыққан. Соны 
оқыған Жарылқап аға Бейсенбайұлы 
мені «Ана тіліне» жұмысқа қабылдау 
туралы бұйрыққа қол қойып оты-
рып, біраз ұрысты: «Сондай зерттеу 
мақаланы балалар мен жас�спірімдер 
журналына бергенің не? Бізге әкелсең 
болмас па еді?».  Жиырмадан жаңа 
асқан балаң шағымыз, ненің мәнісін 
аңғарғандаймыз, әйтеуір білместігімізді 
мойындап, құтылғанбыз.

Расында да, «Ана тілі» газеті 90-жыл-
дардың алғашқы жартысында сол кездегі 
бүкіл Тарих, археология және этногра-
фия институты жасауға тиіс жұмыстың 
 талайын атқарып шықты  десек, артық 
болмас. Орыс пен қытайдың, араб пен 
парсының жазба деректеріне сүйеніп, 
�зге тілді ғалымдар жазып берген жасанды 
тарихтан шаршаған қазақ зерттеушілері, 
 зиялы қауым, шығармашыл жастар, 
жалпы жұрт шылық бұл шаруаға зор ын-
тамен атсалысты. Нәтижесінде газеттің 
 таралымы бүгінгі басылымдардың қай-
қайсысы да қызығатындай дәрежеге – 
111 мың данаға жетті! 

Бұл – халықтың �зінің шынайы 
тарихына сусап жүрген кезі еді. 1990 
ж ы л д ы ң  2 2  н а у р ы з ы н д а  ш � л д і ң 
ортасындағы к�лдей боп алдымыздан 
жарқ еткен «Ана тілі» іргелі ізденістерге 
тың серпін берді. Ж.Бейсенбайұлының 
� з  з е р т т е у ш і л і к  қ ы р ы  д а  б а с ы 
ашылмаған дауы к�п арғы-бергі тарихы-
мыз бен �з елінде �гей балаша босағада 
жүрген тіліміздің жоғын түгендер сол 
басылымның бас редакторы кезінде 
толықтай танылды. «Т�рт құбыламызды 
түгелдейік», «Толғауы тоқсан туған тіл», 
«Ұлт болам десең, ұрпағыңды ойла», 
«К�зіңнің қарашығындай...» және тағы 
басқа айдарлар аясында ұлт тарихының 
ұмыт қалған беттері қайта жаңғырып 
отырды.

– «Ана тілінің» алғашқы құрамын 
ж а с а қ т а п ,  а й д а р л а р ы н  т а у ы п , 
б�лімдерді ашып, оларды кімдерге 
жүктеуді  ойластырып отырған кезімде 
«Тілтану», «Елтану» б�лімдеріне �зімнің 
қатты қызыққаным бар, – деп еді 
бір әңгімесінде Жақаң. – «Тілтану» 
б�лімін �зім жүргізсем қайтеді?» деген 
де ой туды. Сол кезде барып, бас сарашы 
екенім есіме түсіп кетті...

Нәтижесінде «Тілтанудың» тізгінін 
жоғарыда аталған Байбота ағам ұстады. 
Ол кісінің жұмыс істеу тәртібі керемет 
екен. Б�лімге келген материалдарды 
оқып, сұрыптап, қорытып, кәдімгідей 
қор (запас) әзірлейді. Бұғалтырлардың 
есеп-қисап кітабы секілді етжеңді қоңыр 
дәптерге бас редакторға ұсынылған 
 дайын мақалаларды тізіп, әрбірінің 
тұсына тапсырылған күнін жазып қояды. 
Газетке жарияланғандарының тұсына 
белгі соғады. Күніне қанша мақала 
әзірледі – оны да нақтылап к�рсетеді. 
Басуға  жарамайтын дүниелердің 
 «жаназасын шығарып», оларды б�лек 
қаттайды. Ол кезде ұшарымызды жел, 
қонарымызды сай білетін жел�кпелеу 
біз үшін Бай-ағамның мұндай жұмыс 
тәртібі кәдімгідей таңсық еді. Үйренуге 
тырыстық.

БӘРІ ДЕ 
КҮНІ КЕШЕ СИЯҚТЫ ЕДІ...
Журналистік қабілет-қарымымды шыңдаған, бүгінде ұлт баспасөзіндегі 
өзіндік бағыты бар беделді басылымға айналған «Ана тілі» газетінің шыққанына 
30 жыл толыпты. Бәрі күні кеше ғана сияқты еді... 

«Ана тілі» газетінде бұрынды-соңды жұмыс істеген қызметкерлердің тізімі
1. Алдамжар Бекділдә
2. Айғалиұлы Ертай 
3. Ақышева <сия
4. Асанов Нұржан 
5. Ашықбаев Ертай
6. Атамқұлова Лунара
7. Адырбек Нұрболат
8. Алдабергенова Шолпан
9. Ахмет Қуаныш
10. <бділдабек Мұхтар
11. <бдірашитқызы Меруерт
12. <бжатұлы Мейрамбек
13. <нес Ғарифолла
14. <зімхан Марат 
15. <шімжан Жанарбек 
16. <уесбай Қуат 
17. <бдешев Баязи
18. <бдірайымов Қайрат 
19. <убәкір Арман
20. <білқайыр Қанат
21. <ділғазин Сыздық
22. <діл Балтабай
23. <ділханұлы Ғылымбек
24. Бабажанұлы Бауыржан
25. Бабиқызы Айман
26. Балқыбек <мірхан
27. Байтілес Ержан
28. Балаубаева Бағдагүл 
29. Бажылдақова Гүлжан

30. Бакеева Салтанат
31. Батыр Нұрлайым
32. Баяхметбаева Ләйлә
33. Бейсенбайұлы Жарылқап
34. Боқаев Қуанбек
35. Бектемірова Марфуға
36. Бекқұлов Ертай
37. Белдеубайұлы Дағжан
38. Бейсенбай Дархан
39. Бекмаханов Мәди
40. Боранбайұлы Жарылқасын
41. Болатханқызы Айгүл
42. Бейсембаева Назгүл 
43. Ғарифоллақызы Меруерт
44. Домбай Нұрперзент 
45. Дүйсебаева Берен
46. Дүйсенбайқызы Анар
47. Дәулетұлы Болат
48. Дәулетқызы Динара
49. Ерг�беков Құлбек
50. Ербақы Байбазар
51. Есембаев Ғазиз
52. Есмағамбетов Азамат 
53. Елеубеков Нұрғиса
54. Ескендіров Қанат
55. Ескендірқызы Рая
56. Елдосқызы Жанар
57. Ерғазина Эльмира 
58. Жүнісұлы Ахмет

59. Жандәулет Тұрсынбай
60. Жиенбай Қуаныш 
61. Жақсанов Оразалы
62. Жұбатова Шәмшия 
63. Жәлелұлы Бейбіт
64. Жапақ <ділбек 
65. Жұмабай Мақпал
66. Жұматай Арна
67. Жолдасбекова Айсұлу
68. Жұмахметұлы Ермек 
69. Жұмашев Абылайхан
70. Жүнісұлы Ахмет
71. Жәнелқызы Айдана
72. Жетпісбаев Мұрат
73. Ибраим Самат 
74. Ильяшев Т�леген
75. Исаева Бейбітгүл
76. Исаханова Сәуле
77. Исләмбек Ақбота
78. Имамбаева Дина
79. Камилова Динар
80. Кенжалин Жұмабек
81. Кенжалин Жұмағазы
82. Күлімбетов Сексенбай
83. Күмісбаев Шәкен
84. Кенжалин Жұмағазы
85. Кенжебай Мырзан
86. Қабанбай Марат
87. Қабақбаев Жанғабыл

88. Қара <бдіуақап
89. Қарағұлов <бдуалы
90. Қамзабекұлы Дихан
91. Қажыкен Салтанат
92. Қалназаров Абылайхан
93. Қамайұлы Жүкел
94. Қожамжарұлы Қонысбек
95. Қойшыбаев Бейбіт
96. Қожағұлова Рахима
97. Құлкенов Мереке
98. Құрманбайұлы Шерубай
99. Құлиев Жұмабай
100. Қуатова Құралай 
101. Қуанышбек Қари
102. Қуаныш Біләл
103. Қорғанбаев Исатай
104. Құрақбаев Шәріп
105. Құмар Нұрлан
106. Құсайынов Самат 
107. Құсайынов Азамат 
108. Медеубекұлы Сағатбек
109. Мауқараұлы Абай
110. Мақатұлы Исраил
111. Мектеп-тегі Аманқос
112. Мәукенұлы Нұрлан
113. Мәндібай Т�режан
114. Мерейхан Күмісай 
115. Мамашұлы Асылхан 
116. Мекеев Бейбіт

117. Мұсабекқызы Ақбота
118. Мұстафаұлы Еркебай
119. Мырзағұл Марат
120. Мұқанова Ардақ 
121. Муфтах Нури
122. Насырұлы Самат
123. Нәлібаев Бейбіт
124. Нәукиев >теген
125. Нұрбекқызы Раушан 
126. Нүрекеш Еркебұлан
127. Лақадыл Бектұрған
128. Омар Қосыл
129. >тешова Жарқын
130. >теуғалиева Салтанат
131. Рысмаханова Жұлдыз
132. Сарбалаұлы Бақыт
133. Сарқыт <сел
134. Сабыржанұлы Жұматай
135. Серікбайұлы Байбота 
136. Сәрсенов Берсінбек
137. Сыбанбай Сәкен
138. Саматұлы Нұрлыбек 
139. Сахариев Ермек

140. Сәбитұлы Рауан
141. Сейілхан Роза
142. Сағындықова Мақпал 
143. Сұлтанбаева Эльмира
144. Сұлтанғазиев Нұрболат
145. Сыздық Құттыбай
146. Сімәділ Қараг�з 
147. Тайжан Бақтияр
148. Тәж-Мұрат Мақсат 
149. Т�ленқызы Раушан
150. Т�лебаев Дәуіржан 
151. Т�лепберген Болатбек
152. Тайғарин Сұлтан
153. Тілеубайұлы Жангелді
154. Үмбетов Болат
155. Ұлтанбекова Алмагүл 
156. Шарахымбай Болат
157. Шайкентегі Жалаладдин 
158. Шаяхметов Ақылбек
159. Шәріп Амантай
160. Шүкірұлы Сабыржан
161. Шәріпбаев Орал
162. Ізімұлы Мақсот
163. Ізтілеуова Динара

Ескерту: Газет редакциясында жұмыс істеген қызметкерлердің аты-ж�нін 
барынша түгел қамтуға қанша тырысқанымызбен, кейбір азаматтардың 
назарымызға ілікпей, атаусыз қалып қоюы да мүмкін. Ондай азаматтар бар 
болса, олардан немесе олардың к�зі тірі туған-туыстарынан кешірім сұрай 
отырып, осы тізімді келешекте бұдан да толықтырамыз деген ойдамыз.

« Е л т а н у »  б � л і м і н  С а ғ а т б е к 
Медеубек ұлы ағам жүргізді. Ұлттық 
ұғым-түсінік, қазақы салт-дәстүр, әр 
�ңір дің �зіндік ерекшелігі, қол�нер 
шебер лерінің үздік үлгілері және тағы 
да басқа тақырыптар н�мір сайын жан-
жақты қозғалып жататын. Қазақы ж�н-
жоралғыны қадірлеуге үндейтін Ахмет 
Жүнісұлы қарияның �негелі дүниелері 
де �те әсерлі еді. 

ТҮЗЕУ МЕН КҮЗЕУДІҢ 
К�КЕСІН К�РДІК

<рине, «Ана тілінің» абыройын 
асқақтатқан тек тарих пен тіл, салт пен 
сана мәселесі ғана емес еді. Бірте-бірте 
басылымның тақырып аясы кеңіп, 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени 
салаларға белсене араласып, ақиқатты 
ғана жолдас еткен жалпыхалықтық 
 г а з е т к е  а й н а л д ы .  С о л  ж ы л д а р ы 
к�зі қарақты әр қазақтың бейсенбі 
 сайын таңертең дүңгіршекке жүгіріп, 
«Ана тілінен» «айырылып қалмауға» 
тырысқаны – к�зіміз к�рген шындық. 
Марқұм Марат Қабанбайдың �ткір 
публицистикасын жұртшылық іздеп 
жүріп оқыды. Арамыздан ерте кет-
кен тағы бір аяулы азамат – Жұматай 
Сабыржанұлының шағын болса да, 
арадай шағар ащы мысқылдары күлдіре 
отырып, ойландыратын. Сабыржан 
Шүкірұлы ақсақалдың,  Бекділдә 
 Алдамжар, Тұрсынбай Жандәулет, 
Абай Мауқараұлы ағалардың қоғамдық 
�мірдің түрлі саласындағы мәселелерді 
қамтыған мақалалары жиі жария-
ланып жүрді. Жауапты хатшы Ертай 
Айғалиұлы, суретші-сықақшы Т�леген 
И л ь я ш ұ л ы  а ғ а л а р ы м ы з  г а з е т т і ң 
макетін к�рікті етіп к�ркемдеп қана 
қоймай, �ткір мақалаларымен басылым 
мазмұнын байыта түсті. Қашанда қабағы 
ашық, үлкен-кіші демей, бәрімен емен-
жарқын с�йлесіп, әзілдесіп жүретін 
мәшіңкеші Ғайша жеңгейдің дәмді 
шайы естен кете ме, сірә?.. 

Ақпарат жағына Раушан Т�лен қызы 
жауап беретін. Апталық газет ақпарат 
беру жағынан күнделікті басылымдар мен 
телерадионың қарқынына ілесе  алмайды 
ғой. Сондықтан аптаның ең күйіп тұрған 
жаңалықтары ғана таңдап алынатын. 
<зірленген ақпараттардың астына 

раттарын оқып �скен біздің қатып, 
тікейіп қалған тіліміз оңайлықпен к�не 
бермейтін. «Фактіні с�йлетсең жетеді, 
ақпаратқа сенің эмоцияңның, жеке 
к�зқарасыңның түкке де керегі жоқ!» 
деп, бір бүйірден Марат аға Қабанбай 
қосылатын. <йтеуір, екеуі әрбір с�зге, 
с�йлемге жауапкершілікпен қарап, біз 
әбден қалыптасқанша түзеп-күзеуден 
жалыққан жоқ.

Мәшіңкеге бір басылған дүние 
Марат аға ж�ндеген соң бірнеше рет 
қайта басылып, кейде тек белгілі бір 
с�йлемдер мен с�здер ғана қайта б�лек 
теріліп, әлгінің үстіне  жапсырылатын. 
ХХ ғасырдың 90-жылдарының орта 
шеніндегі «Ана тілі» журналисі үшін 
қалам мен қағаз ғана емес, желім 
мен қайшының да күнделікті қажетті 
құрал болғанына компьютермен ғана 
«с�йлесетін» бүгінгі күні сену де қиын 
шығар. С�йтіп, артық с�зден, қасаң 
с�йлемдерден «арылып», жіптіктей 
болған материалға ғана қол қойып, бас 
редакторға жіберетін. Бұл «қосымша 
жұмыстың» салдарынан газет номері 
кешігіп жатыр ма, Мәкең оған тіпті 
де елең етпейтін. «Барлық материал 
бетке тап-тұйнақтай боп, таза түсуі 
керек» деген ұстанымнан ол ешқашан 
тайған емес-ті. Ал басқа-басқа, тілшінің 
�з ойын сұрау, оның пікірімен (егер 
к�кейге қонымды болса) санасу – Марат 
Қабанбай үшін еш ұмытылмас қағида еді.

«�ЗІМІЗДІҢ ҚАРА ШАЛДАН 
ҚАРАСАҢДАРШЫ...»

Жазғаныңның жартысы ж�нделіп, 
қырық құрау болған соң, кейде шыдамай 
кетіп, ызаға ерік бересің ғой.  Сондайда: 
«Егер ертең біз баспас�з саласында 
�з орны бар журналист бола алсақ, ең 
әуелі осы екі «шалға» рақмет айтатын 
боламыз» деп жұбататын Раушан әпкем. 
Расында да, «Ана тілінен» кейін де 
бірнеше жерде қызмет еттік, сонда «е, 
бұлар баяғыда Жарылқап пен Мараттың 
тепкісіне шыдап, сынынан �ткендер 
ғой» деп, қандай қиын жұмысты да сеніп 
тапсыратын.

90-жылдардағы «Ан-Ақ-Айдың» 
(«Ана тілінің» ақпарат айнасы) жаңа-
лықтары – ұлт баспас�зінде ақпаратты 
қа зақы бағытта жазу машығын қалып-

алғашқы жарияланым ба, немене, әйтеуір 
�нер туралы айдар (рубрика) таба алмай 
қиналдық. Мұндайда Марат ағамыздың 
�зіндік ұстанымы болатын: «Айдар �з 
аясындағы мақаланың бағыт-бағдарын 
дәл к�рсетіп тұруы керек. Егер мақала 
тақырыбын «үйдің номері» деп түсінсек, 
айдар – сол үй тұрған «к�ше» болуға тиіс. 
К�шені білсең, үйді тура тауып барасың 
ғой. Егер к�шесін білмесең, пәленінші 
үйді қайтіп табасың? Адасасың. Сол 
сияқты...» деуші еді ол. Ал Жарылқап 
аға ондай сәтте: «>зіміздің қара шалдан 
қарасаңдаршы, бәрі де содан шығады», 
– дейтін. С�йтіп, ертесіне әлгі кон-
церт туралы мақаланың маңдайына 
«>лшеніп, �нер тартылса...» деген жаңа 
айдарды қонжитты. С�йтіп, «Қалың 
елім, қазағым», «Қайнайды қаның, аши-
ды жаның» секілді Абай �леңдерінен 
алынған айдарлардың қатары толыға 
түсті.

...Қандауырын қаламға айырбас-
таған белгілі дәрігер-журналист Абай 
Мауқараұлымен бір б�лмеде отыратын-
быз. Таңертең кабинетке кіре салып, 
«ассалаумағалейкүм, аға!» деп аман-
дасамын, «халіңіз қалай?» деп �зімше 
ахуал сұраймын. «Шүкір, жақсы» дейтін 
ол кісі маған к�зілдірігінің үстінен 
тесіле таңырқай қарап.  С�йтсем, 
атажұртқа оралғанға дейін Абай ағам 
�мір сүрген арғы бетте «халіңіз қалай?» 
деп әл үстінде жатқан адамға айтады 
екен. Менің сауалым біртүрлі қолайсыз 
естіліп, құлағына түрпідей тиеді екен 
ғой, қайдан білейін. Бірақ ол кісінің кей 
с�зі менің де к�ңіліме келетін-ді. Біреу, 
әй-шәй жоқ, құлқын сәріден �зіңізге: 
«Сәкен, денің сау ма?» деп тұрса, қайтіп 
қабағың тырыспасын... Бақсам, бұл 
– ол кісінің «денсаулығың дұрыс па, 
жағдайың жақсы ма?» дегені екен.

Осындай қызығы да,  шыжығы 
да мол жастық кезеңді «Ана тілінің» 
 редакциясында �ткізгенімді, Жақаңдай, 
Мәкеңдей, басқа да ағаларым дай 
 тұл  ғалармен әріптес, қызметтес болға-
нымды мақтан тұтамын. «Ана тілі» 
га зетінің ұжымын, жалпы осы бір 
 ай  рықша басылымға азды-к�пті қатысы 
бар жандардың бәрін басылымның 
 мерейтойымен құттықтаймын!

...Апыр-ай, бәрі де күні кеше сияқты 
еді...

орыс тілінің оралымымен «Дайындаған 
Пәленше» дей салмай, «Раушан дайын-
дады» деп қазақша жазу да сол жылдары 
пайда болды. Тіпті Р.Т�ленқызының 
аты-ж�нін талай адам «Раушан Дайын-
дады» деп те айтып жүрді.

«Ақпарат» демекші, �зі  шағын 
болғанымен, «шашты ағартар»  шаруасы 
к�п осы жанрды мейлінше қазақы 
қалыпта беру де алғаш осы «Ана тілінде» 
қарқын алған-ды. «Журналистің с�з 
саптау, с�йлем құрауының �зі сірескен 
стильден аулақ, барынша қарапайым 
(бірақ қарабайыр емес), оқырманның 
қабылдауына жеңіл де ұғынықты  болуы 
керек» дейтін Жақаң. Бірақ оның бұл 
талабына бала кезден «қазақ  совет 
газеттерінің» ресми реңктегі ақпа-

тастырды. Араға бірнеше жыл салып, 
Қазақ Ақпарат агенттігінің басшылығына 
басқа емес, дәл Ж.Бейсенбайұлының 
таңдалуы да бекерден-бекер болмаса 
керек.

Қаншама жақсы журналистің басы 
біріксе де, олардан ортақ мақсатқа 
жұмылған тас-түйін команда құра 
білу – басшыға байланысты.  Шерхан 
М ұ р т а з а ,  С е й д а х м е т  Б е р д і қ ұ л о в 
тәрізді аттары аңызға айналған редак-
т о р  л а р д ы ң  ш е к п е н і н е н  ш ы қ қ а н 
Жарылқап Бейсенбайұлының  нашар 
редактор болуға хақысы да жоқ-тұғын. 
Қайбір жылы ҚазҰУ-дың журна-
листика факультетінде «Жарылқап 
Бейсенбайұлы – редактор» деген тақы-
рыпта дипломдық жұмыс қорғалғаны да 
есімізде. Яғни Жақаң – �з ұстаздарының 
атына лайық редактор болды деген с�з.

Жақаң газет айдарларының да қазақы 
болуын қатты қадағалайтын. 1996 жылы 
мен Роза Рымбаева ұйымдастырған 
«Жылдың үздік әндері» деген концертті 
барып к�ріп, к�ңілім толмай,  сынап 
мақала жаздым. Бұл – «Ана тілі» газетінде 
қазақ эстрадасы туралы жазылған 
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ANA TILIҒ И Б Р А Т

Саяси қуғын-сүргін тарихын зерт-
теуге, тоталитарлық саяси-мемлекеттік 
жүйенің құрбаны болған ондаған, 
жүздеген Алаштың жақсылары мен 
жайсаңдарын ақтау ісіне зор үлес 
қосқанын ерекше атап �туге тиіспіз. 
Оны «Алаш һәм Алашорда» атты 
 мо нографиясы мен А.Байтұрсынов, 
Х.Досмұхамедов, М.Тынышбаев, 
Т.Рысқұлов, О.Жандосов, <.Ермеков, 
Е.Бекмаханов, т.б. ел ардақтыларының 
�мірі мен шығармашылық мұрасына 
арналған зерттеулерінен к�руге 
 болады. 

Д.Қонаевтың тоқсан жылдығына 
арналып жасалған фильмде бар мен 
жоқты салыстыра отырып, артық-
кем әңгімелердің астарына па ра-
саттылықпен ой жіберіп айтқан бай-
ламды талдауларынан алар сабақ та 
аз болмаса керек... К�рнекті қазақ 
тарихшысы, саналы �мірін ғылым 
саласына ғана арнаған, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, академик Кеңес 
Нұрпейісұлымен к�зі тірісінде ой 
б�ліскеніміз бар еді...

– Шынында, қазақтың есесі кімге 
кетпеді дейсіз. Сол есенің кеткенінен 
есеңгіреп қалдық қой. Енді-енді еңсе 
тіктеп, ес жиып келеміз. Bйтсе де, 
 санада шегеленіп қалған тор мен 
ноқтаны толық сыпырып тастай 
 алмай, ескі сүрлеуді шиырлай беретініміз 
де бар, – деп әңгіме үстінде ғалым 
сәл ойға шомып, асқақтап тұрған 
ақбас Алатауға к�з қиығын салып еді. 
Сол сәтте  тауымыз мынау, далиып 
жатқан даламыз анау, біз кімнен кембіз 
дегенді ақ сары жүзі айқын аңғартып 
тұрды. – Тарих ғылымы – қоғамдық 
ғылымдар саласы бойынша жетекші 
 болып есептеледі. Kте кірпияз. Бір 
әрпінен, бір жолынан қате жіберсең, 
талайды адастырасың.

Бүгінгі тарихты біздің алдымыздағы 
алыптар жасады. Бұрынғы тарих 
 бабаларымыздан қалған. Ертеңгі тарих 
– бүгін жасалып жатыр. Осы үшеуін 
дұрыс безбендеу бізге жүктелген. Халық 
пен қоғам тағдырының сабақтастығы 
тарих арқылы келешекке барады. Соған 
қарап кейінгі толқын �ткенді біледі. 
Аттың жалы, түйенің қомындағы заман 
емес қазір. Парасаттылыққа жүгінетін 
кезең.

 Несін жасырамыз, қазақ  тарихын 
үш жүз жылмен шектеп, тамыры 
қураған қу ағаштай қоқитып қойған 
уақыт та болған. Орыс мемлекетінің 
қол астына еркімізбен кірдік деп, қазақ 
 тарихын сол елдің тарихының бір 
құрамдас б�лігі ретінде қарастырдық. 
О р т а  м е к т е п  п е н  ж о ғ а р ы  о қ у 
орындарының оқулықтарында Ресей 
тарихы түп тамырынан таратыла 
айтылып, Қазақстан мен Азия  туралы 
бес-алты беттік мәлімет берілді. 
Үстем  идеология удан бетер екен ғой. 
Миымыздың айналғаны сонша, күмән 
келтірмей, илана беріппіз. 

Біз табынған Ресейді �ркениетке 
ерте жетті дейтін Еуропа ғалымдары 
менс іне  қоймаған.  Олар,  әс іресе 
 Азияны артта қалған ел деп білді. 
Мәдениет, �нер тек Батыста деді. 
С�йтіп, еуроцентристік к�зқарасты 
орнықтыруға ұмтылды. К�не Грекия, 
к�не Рим бүкіләлемдік мәдениеттің 
діңгегі  деп түсіндіруге тырысты. 
Бұл  астамшылық,  яғни  тарихқа 
еуроцентристік к�зқарас – Еуропа білім 
мен ғылымның, �ркениеттің орталығы 
деген �рескелдік кейін – біз патшалық 
Ресейд ің  отары,  одан  соң  Кеңес 
�кіметінің құрамдас б�лігі саналғанда, 
менің жеке пікірім бойынша, орыстық 
центризмге ұласты. Осылай деп олар 
ашып айтпағанмен, бүкіл  тарих орыс 
тарихынан басталып, қазақ  тарихы 
жарымжан күйінде қала берді. 

Қазақ қазақ болғалы, одан арғы 
кезеңдер, к�не түркі заманынан бергі 
т�лнұсқалар, тастағы жазулар, әр 
 алуан таңбалар, құжаттар бізге 
к�пке дейін белгісіз болды. С�йтіп, 
к�не  тарихымыздан айырылып кала 
жаздадық. Оны айтасыз, орта ғасыр 
тарихына қатысты дерекк�здерін 
Мұхаммед Хайдар Дулати, Қыдырғали 
Жалайыри бабамыздың еңбектерін 
жастар тұрмақ, орта буын сенің, 
ақсақал дәрежесіне жеткен менің 
қатарластарым білмей келді.

Иә, әлемдік тарих бар, бұдан кейін 
Шығыс тарихы бар. VІІІ-Х ғасырдан 
бері ислам әлемі тарихының құрамдас 
б�лігі екеніміз мәлім. Осының бәрі терең 
зерттелмеді, зерттелсе теріс баға 
берілді.

Мың б ір  тәуба  деп  айтайық, 
тәуелсіздік алғаннан кейін теріс 
қадам оңға басып, ұлттық рух  оянып, 
к�зден тасаланған, тарыдай  шашып, 
 тамырына  нәр  бермей  суалтпақ 
болған құндылықтарымызды жаңарта 
бастадық. Bрине, бұл бір күннің не бір 
жылдың жұмысы емес. Kмір бойы құм мен 
судан алтын іздегендей тірнектеп жиып, 
тірілтер дүниелер. Бұған ыждағатсыз 
тірлік, атүсті іс, терең зерттемей, 

зердеден �ткізбей үзіп-жұлқып бай-
лам айту ешкімге опа бермесі анық. 
Қайта кейінгілер біздің тасқа басып 
қалдырған үстірт, бір-біріне қарама-
қайшы байламдарымыздан  шатасуы 
ғажап емес. Олай болса,  тарихты тал-
дауда, оны орнықтыруда �те сақ болып, 
тек парасатқа жүгінуіміз қажет.

К�ргені к�п, к�ңілге түйгені де мол 
ғалым осылай деп бір түйіп тастап, �зі 
елу жылға жуық табан аудармай, еңбек 
еткен институттағы жұмыстар жайына 
да кең тоқталып еді. 

– Журналистер «Шерханның шек-
пенінен шықтық» дейді. Біздер анау 
алыптардан кейінгі Ақаңның – Ақай 
Нүсіпбековтің, �зге тарихшылардың 
шарапатын к�ріп �сіп едік, – дей 
келіп,  ол күні  кеше құстың қос 
қанатындай болып бірге  �скен, 
бірге жүрген  замандасы, академик 
 Манаш Қабашұлы Қозыбаевты еске 
түсірген болатын. Бұл да �мірден 
�ткен  замандасын бағалаудың, ізетпен 
ойға алып, ілтипат танытудың үлгісі 
секілді к�рінген. Жалпы айтулы ғалым 
алдыңғы толқын ағаларына, заман-
дастарына, кейінгі толқын інілеріне, 
алғыр шәкірттеріне ерекше құрметпен 
қарауды �зіне парыз санайтынын әр 
әңгімесінен байқатқан еді.

– Сол асыл азаматтың жетекшілі-
гімен Қазақстан тарихының жаңа 
тұжы рым дамасын жасауға жұдырық-
т а й  ж ұ м ы л ы п  қ а т ы с т ы қ .  Т е -
з и с  т ү р і н д е г і  т ұ ж ы р ы м  д а м а д а 
қазақ  тарихы, Казақстан тарихы 
бірінші кезекте – әлемдік тарихтың 
құрамдас б�лігі  ретінде қаралды. 
Шығыс әлемінің, мұсылман әлемінің 
 тарихымен сабақтас екені нақтыланды. 
Соңғы мәселені тереңдете түссек, 
 ислам, будда,  христиан діндері, бұл 
– діндердің ғана жиынтығы емес, 
мәдениеттің де жиынтығы екенін 
е с т е н  ш ы ғ а р м а ғ а н ы м ы з  л ә з і м . 
Тұжырымдамада бұл да жан-жақты 
талқыланды. 

Біз тап күресі қоғамның қозғаушы 
күші деп, �ткен-кеткен тарихқа 
таптық тұр ғыдан қарадық. Кеңестік 
дәуірдегі идеология осы таптық күреске 
негізделген. Барлық рухани �міріміз сол 
тоқпақпен бақылау жасалып, нәтижесі 
соған сай зерттелді. 

Жоғарыда айтқанымыздай,  ел 
 болып, ту к�терген соң әлгі идеология-
дан арылып, тәуелсіз мемлекетіміздің 
тарихын жасауға кірістік. ; Соның 
бірі әлгі тұжырымдама еді. Бұған 
Отанымыздағы іргелі оқу орындары 
ҚазМУ, Л.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, «кәрі» ҚазПИ 
– бүгінгі университет те �з үлестерін 
қосты.

Ендігі бір мәселе, кейбір азамат-
тар үлкен тарихтың үлкен теориясы, 
 тарихи философиясы болуы керек дейді. 
Дұрыс әңгіме. Теориясыз, философиясыз 
тарихты іздей берсек, жай хроноло-
гия не шежіре сияқты болып шығады. 
 Дегенмен,  менің  пайымдауымша, 
тарихтың жалпы тірегі – дерекк�здері. 
Алдымен біз сол дерекк�здерін  жинап, 
сұрыптап, зерттеп пайдалана білуіміз 
керек, –  деп бір тоқтаған ғалым 
дерекк�здері XVІІІ ғасырдан бері 
мұрағат қорларында жинақталғанын 
айтқан болатын. Қазақ жерін зерт-
теген жүздеген, мыңдаған экспе-
диция мүшелерінің к�бі жеріміздің 
байлығымен қоса, қазақ кандай халық, 
кандай құрамдас б�ліктерден тұрады, 
тайпа-ру деген не деп барлау қызметін 
жүргізіп, ақыры халқымыз бодандыққа 
түсіп, жеріміз отарланып кеткенін 
нақты дәлелдермен алға тартқан еді:

– Bрине,  олардың арасында да 
жақсы адамдар аз болмаған. Жазып 
қалдырған еңбектерінде ел �мірінің 
ақиқаты жатқанын ешкім жоққа 
шығара алмайды. Bсіресе,  айдауда 
болған  �зге  ұлт �к ілдер ін ің  ж�ні 
б�лек. Олар тырнағын ішіне бүкпеген, 
шындықтан ауытқымаған. Оған  Тарас 
Шевченконың мұралары мысал бола 
 алады. Қазақ тарихының к�не дәуірінен 
орта ғасырға дейінгі құжаттар шығыс 
тілдерінде сақталғаны белгілі. Орыс 
мұрағаттарында жинақталған негізгі 
құжаттар – қазақ жеріне орнығып, 
қызмет істей бастаған отарлау аппа-
ратының басқару жүйесіне, билеу тәсіліне 
байланысты құжаттар, шенеу ніктердің 
сапырылысқан жүрістері, жазысқан хат-
тары, жіберген ақпараттары, т.б. 

Ал халықтың, ұлттың шын  тарихына 
қажет құжаттар жинақталмаған. 
Кенестік дәуірдегі 80-90 пайыз құжат-
тар негізінен партиялық, таптық 
принциптен, коммунистік идеология 
бағыттарынан тұрады. Тіпті баспасоз 
беттеріндегі дүниелер де сол тектес.

Академик ұлттық тұтастықты 
ойлаған ХІХ-ХХ ғасырдағы зиялы 
кауым �кілдері, Алаш қозғалысының 
қ а й р а т к е р л е р і  т у р а л ы  ә ң г і м е 
�рбіткенде жүзі әлденеше құбылып, 
20-жылдардағы қуғын-сүргінді , 
 1937-1938 жылдардағы зобалаңды есіне 
түсіргенде тіпті түтігіп кеткен еді.

 мойындаймын.Кешірім де сұраймын. Мен 
мұны бүгіп қалмай, айтып та жүрмін. 
Темір құрсау сыр беріп, сыры кетіп сыры 
ашыла бастағанда сол қатені түзетуге 
тырыстым. 

1 9 8 9  ж ы л д а н  б а с т а п ,  А л а ш 
 азаматтарына телінген қара дақтың бәрі 
жала екенін зерттеп, зерделеуге үздіксіз 
қатыстым. Үлкен азамат, мықты жур-
налист Камал Смайылов жұмысын әлі 
тоқтата қоймаған партия тарихы ин-
ститутында «Алаштың ақиқатын кім 
айтады?» деген тақырыпта пікірталас 
�ткізді. Оған Манаш Қозыбаев, Bбу 
Тәкенов бастаған еліміздің белді де 
беделді ғалымдары қатысты. 

Тұмылдырық кигізіп, тұмшалап кел-
ген ақиқаттың беті ашылды. Тұрсынбек 
Кәкішев ағамыз сарт-сұрт мінезіне 
сай «Жасырып, бүкпей шындықты 
айтайық!» деген мақаласын жария-
лады. Григорьев екеуміздің журналға 
дайындаған дүниемізді сол кездегі 
 «Егемен Қазақстанның» бас редакторы 
Шерхан Мұртаза сұратып алып, жарқ 
еткізіп шығарып жіберді. 

Содан бастап, Алаш тарихына 
шындап кірісуге мүмкіндік туды. 1990 
жылдары Тарих институты бар, �зім 
күш салып жүріп, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің мұрағатына рұқсат алып, 
жарты жыл тапжылмай отырып зерт-
теу жүргіздім. Алаш қайраткерлерінің 
кім болғанын сонда анық білдім.  Албырт 

Біраз қайраткер мерзімдік басы-
л ы м д а р д а  і с т е п ,  ж о ғ а р ы ,  о р т а 
б іл ім  берет ін  оқу  орындарында 
қызмет атқарған. Мысалы, Ахмет 
Байтұрсынұлы 1920 жылы құрылған 
кеңестік негіздегі Қазақ автономия лық 
республикасының білім комиссариа-
тын, 1921-1922 жылдары академиялық 
орталықты басқарған. Мұны Ұлттық 
Ғылым академиясының бастауы болған 
десек жарасады. 

Мұхтар <уезов Қазақстан орталық 
атқару комитетінің хатшысы (қазіргі 
Мемлекеттік хатшы дәрежесінде) 
қызметінде істеген. Орта Азия уни-
верситетінде сабақ берген. Санжар 
Аспандияров тұнғыш ректор болса, 
Мәскеудегі Шығыс халықтары баспа-
сына Нәзір Т�реқұлов жетекшілік етіп, 
Ахмет Байтұрсынұлының «Жиған-
тергенін» (Абылай, Наурызбайларды 
жоқтау), Мағжан �леңдерін шығарған 
Қошке Кемеңгерұлы қазақ тарихына 
арналған еңбектерін, Мұхтар <уезов 
«Қараш-Қараш оқиғасын», Қарқара 
к�терілісін суреттейтін «Қилы заман» 
шығармаларын жазған.

«Қазақтың жер тағдыры» деген 
толымды дүние жарық к�рген. Бұл 
нені к�рсетеді? Алашты сахнадан 
тайдырғанмен, рухын �шіре алмаған. 
Оларға іш тартатындар қарсылықтарын 
жоғарыда аталған еңбектерімен 
білдіріп отырған. Т�ніп келе жатқан 

Осы күні мектепте, жоғары оқу 
орындарында к�п талқысынан �ткен 
тарих оқулығы кемде-кем. Оқушы 
қалағанын оқысын деген «демократия» 
бар. Бұл әлгі дүмшелер жазған дүмбілез 
оқулықтарға жол ашты. 

Кейбір азаматтар �зі жоқтың с�зі 
мен ойын пайдаланатын кесел к�ріне 
бастады. Бұл жақсылықтың жоралғысы 
емес, кімді кім біліп жатыр, білгір мен 
ғана дей салу ұят іс. Тақырыпқа қатысы 
бар кісілерді еске салып отыру қажет.

Тарихтың жаманы жоқ. Жаманы – 
сабақ алу үшін, жақсысы – үлгі алу үшін 
қажет. Қазақ – мәуелі бәйтеректей 
халық. Бәйтерек – үлкенді-кішілі 
бұтағымен, жүрекше жапырағымен, 
тереңге тартқан тамырымен мәуелі. 

Тамыры қураса, бұтақ пен жапырақ 
�спейді. Күндердің күнінде бәйтерек 
құлайды. Бұл тағылым болсын деген с�з. 

Осы күндері батыр к�бейді, жақсы 
к�бейді. Бұл орнымен болса, қолдауға 
болады. Бірақ кейде қызды-қыздымен 
оларды Абылай хан мен Абайдан асырып 
жіберетін тұстарымыз бар.

Тек таласы да к�рініс беріп қалады. 
Ата салыстырудан �з тұрғымыздан бір-
бірімізге есе жібермеуге, қалайда асық 
тұруға тырысамыз. Bлгі «Ұлық болсаң – 
кішік болды» «бас-басына би болу»  басып 
бара жатқандай. Кім болсаң да, кім 
болсақ та қазақ деген алып бәйтеректің 
біріміз – бұтағы, біріміз – жапырағы, 
тарих тағылымы – тамыры екенін 
естен шығармасақ екен...

Елдік, ұлттық, халықтық мәселелер 
ж�нінде осылай ой �рбіткен академик 
келесі сәтте басқа бір әңгімені бастаған 
болатын.

– Қалай десек те, бұл сызып тастай 
алмайтын құндылықтарымыз, осыны 
шама жеткенше зерделеп, сыңар езу-
лемей тарихтағы әділ бағасын беруіміз 
керек. Kзіміз ақтаңдақтарды ашы-
на жазып жүріп, к�рген-білгеніміздің 
ақ-қарасын анықтамай, артымызға 
тағы да ақтаңдақ қалдырып кетуге 
болмайды. Кейде осындай мәселелерді 
 жетеге жеткізбегендіктен бе, қым-
қиғаш пікірлер айтылып жүр.

 Соның бірі – қазақта зиялы қауым 
бар ма? Кеңес дәуіріндегі әдебиетті 
құндылық деуге бола ма дегенге  саяды. 
Басқа басқа Алаш қайраткерлері 
Bлихан, Ахмет, Міржақып, Халел, т.б. 
зиялы емес деп кім айта алады? Бұлар 
да кеңес кезінде ұлтқа қызмет етті. 
Ж.Тәшенов, K.Жәнібеков, т.т. 

Алаш партиясының бағдарламасын 
жеті адам жазып шыққан.  Арасында 
Ахмет те бар.  «Оқу-біл ім» бабы 
 Ахметке тиесілі. Себебі онда айтылған 
 ойлар – оның еңбектерімен ұштасып 
 жатыр. Қазақтың ұл-қызы бастауыш 
білімді тек қазақ тілінде алуы керек. 
Ана сүтімен дарыған, ана тілімен  сауат 
ашқан бала �з бағасын біледі. Басқа 
тілді еркін меңгереді деген де сол Ахмет. 

Біз осыны мүлтіксіз орындап жүрміз 
бе? Kздерін зиялы санайтындар ұлы 
ұстаздың осы айтқандарын орындап 
жүр деп айтуға менің аузым бармайды. 
Орындаса, «шала қазақ», «жаңа қазақ» 
қайдан шықты?

О д а н  б е р і  к е л с е к  М ұ х т а р 
Bуезовті, Қаныш Сәтбаевты, Күләш 
Байсейітованы, Bлкей Марғұланды, Ба-
уыржан Момышұлын, т.б. қайда қоямыз? 
Бұлар зиялы емес пе? Bлем мойындаған 
«Абай жолы» құндылыққа жатпай ма... 

« М ә д е н и  м ұ р а »  м е м л е к е т т і к 
бағдар ламасының жүгі Ұлттық Ғылым 
академиясының қоғамдық ғылым-
дарына жүктеліп отырғанын тілге 
тиек еткен ол, бүкіл бір елдің тари-
хын үш жылда жазып та, шығарып та 
үлгеру мүмкін емесін, әйтсе де рухани 
дүниені танып-білуге бет бұрыстың 
бас талғанын құптайтынын, халықтық 
іске әрқайсымыз иненің жасуындай 
болса да үлес қосуымыз керегін айтқан 
еді. 

Ж и н а л ы с т а  с � й л е п ,  м е р з і м д і 
басылымға бірлі-жарым мақала  жазумен 
шектелмей, сала- сала  бойынша түбегейлі 
зерттеулер жүргізуіміз қажет деп сенген 
академик-ғалым  Жетісу �ңірінің арғы-
бергі тарихын, мәдениетін, археологи-
ясын, жер байлығын, қазақ жұртының, 
�зге этностардың, әдет-ғұрпын, салт-
дәстүрін жариялап тұратын «Туған 
�лке – Родной край» деген журнал 
шығарып жүргенін айтқан болатын. 
Ғалымның қай еңбегін қарап отырсаң 
да қазақ топырағынан шыққан арыс-
тарды �з халқымызға, �зге жұрттарға 
танытуға  арналыпты. Т.Рысқұлов, 
Х . Д о с м ұ х а м е д о в ,  О . Ж а н д о с о в , 
Е.Бекмаханов және басқалар  туралы 
жазған еңбектерінің ж�ні б�лек. <сіресе, 
айтулы тарихшы,  аяулы азамат, қайсар 
талант Ермұхан Бекмахановтың 1948 
жылы азуын айға білеген мықтылар ара-
сында талқылауға түскен басты кітабы 
«XX ғасырдың 20-40 жылдарындағы 
Қазақстан» атты монографиясының 
стенограммасын, оның адал жары Ха-
лима Адамқызымен бірігіп жариялауы 
оқырманды ерекше қызықтырғанын 
айта кетуіміз ж�н.

Академик-ғалыммен әңгімелескен 
сол сәттен бері де талай заман  аунап 
�тіпті. Туғанына 95 жыл толу мерей-
тойында сол ғибратты с�зді оқырманға 
ұсынғаным да ж�н болар-ау деген 
 оймен сол бір уақытта  диктофонда 
қалып қойып, к�пшілікке жетіп 
үлгермеген әңгімені қағаз бетіне 
түсірдім. 

Сүлеймен М!МЕТ

Біз әңгімеге арқау еткелі отырған ғалымның өткен өмір жолы тартқан сымдай 
түзу болмағаны көпке белгілі. Шешеден ерте айырылып, әкесі Ораз Жандосовтың 
«құйыршығы», өзі «халық жауының» баласы деген қасірет таңбасын тағынып 
балалар үйінде жүргенде жанына да, тәніне де аямай жара түскен. Қарғадайынан 
білімге құштар қайсар ұл бастауыш сыныптан кейін Алматыға келіп, №18 мектепте 
оқуын жалғастырады. Бұл кезде сұрапыл соғыстың аяқталғанына бір жыл болған 
еді. Мектепті үздік бітіріп, қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
тарих факультетін қызыл дипломмен тамамдаған. Бір жылдай университеттің өзі 
бітірген бөлімінде оқытушылық қызмет атқарып, жарты ғасырға жуық Ұлттық 
Ғылым академиясының Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ғылыми-
зерттеу институтында еңбек етті. 

АЛАШТЫ АРШЫҒАН...

– Сол алыптардың �здері секілді, 
рухани дүниелерін де тұтқындады 
ғой. Бірақ арам пиғыл дегеніне жете 
 алмады. Kздері ақталды, мұралары 
қайта жаңғырып, халқына оралды. 
Қаймағын қалқып алған соң ба, сондай 
ұлылардан ұзақ жылдар тапшылық 
к�ргеніміз  шындық. «Су сүзілмейді, 
 тамыр үзілмейді» деп, кейінгі ұрпақтан 
сондай мықтылар шығады деген үміт 
сәулесі дәйім жанға жылу беріп келеді, 
– деген ол сәл тыныстап алып, с�зін 
қайта жалғады. 

– Біз Алаш азаматтарын білмей 
�стік. Олардың соңғы тұяғы кеткенде 
мен екі жаста екенмін. Білгендер тілін 
тістеп, ішінен тынды. Ол кездегі тарих 
екі бағытта зерттелді. Біріншісі – пар-
тия тарихы, екіншісі – азаматтық та-
рих еді. Мен азаматтық тарих маманы 
болдым. Кеңес �кіметі калай орнады, 
Азамат соғысы қалай жүрді, ақ пен 
қызыл қалай соғысты, Казақстанда 
Кеңес �кіметінің орнау ерекшелігі және 
басқаларды зерделедім.

 Материал жинау үшін мұрағат 
а қ т а р ы п ,  М ә с к е у д і ң ,  б ұ р ы н ғ ы 
Л е н и н г р а д т ы ң  ( к а з і р г і  С а н к т -
Петербургтің) кітапханаларында 
отырдым. Сонда арагідік «Алашорда-
шылар революцияға қарсы болды, �з 
халқын сатып кетті» деген  хабарларды 
кездестіретінмін. Бұлар кім  болды 
деймін іштей. Ондай дүниелерді бұрын 
кездестірмегенмін. Зұлмат  жылдары 
�зімізде барды �ртеп жіберген ғой. 
Е ш к і м г е  а ш ы п  а й т п а ғ а н м е н , 
о қ ы ғ а н д а р ы м д ы  к а ғ а з ғ а  т ү с і р і п 
алып жүрдім. Алаш к�семі Bлихан 
Б�кейхановтың қазақ жұрты үшін зәру 
мәселеге айналған жер қатынастарын 
терең білу, сол арқылы бір тұжырымға 
келу мақсатында Щербина экспедиция-
сына қатысқаны ж�ніндегі құжат және 
1917 жылға дейінгі біраз еңбектері де сол 
жолы қолыма түсті. 

Бір басылымнан Ахмет Байтұр-
сынұлы  ның мақаласын оқыдым. Онда ол 
қазақтарға Ақпан революциясы жақын, 
ал Қазан т�ңкерісі түсініксіз болғанын, 
бізде анық к�рініп тұрған тап күресінің 
жоқ екенін жазыпты.

Жасыратын не  бар,  заманына 
қарай адамы деген, алашордашылар 
туралы мен де әртүрлі жаздым. Бұл 
арқылы ұлылар алдында қателескенімді 

кездегі әбестігіме қатты �кініп,  саяси 
қуғын-сүргін құрбаны болған әкем 
Нұрпейістің рухына арналған «Алаш 
һәм Алашорда» деген кітап жаздым. 
Ол саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған алғашқы еңбек еді. Оны бар 
жиған-тергеніміз ұстағанның қолында, 
тістегеннің аузында кетіп жатқан ала-
сапыран кезеңде, иманды болғыр Байзақ 
Қожабекұлы Албани �зінің «Ататек» 
жекеменшік баспасынан тегін шығарып 
берді. 

Зұлымдықтың сан түрі болады екен. 
Мұны мен осы шақта, материал жиған 
кезде к�з жеткіздім. 

А т а қ т ы  А л а ш  а з а м а т т а р ы н 
 былай қойып, б�лімше бастығы болған 
менің әкемнің Ресей Федерациясының 
Қылмыстық кодексінің 58-бабына сәйкес 
сотталып, 1943 жылы Карлагтың бір 
лагерінде қайтыс болғанының �зі-ақ к�п 
нәрсені аңғартады. С�йтіп, Алаш менің 
бас тақырыбыма айналып кетті, – деп 
ғалым �з ойын осылай бір қорытып 
алып еді-ау! 

Ғ а л ы м н ы ң  б і р н е ш е  ш ә к і р т і 
 Алашорда қайраткерлері туралы дис-
сертация қорғағанын, �зі бастап бір 
топ азаматтармен ұлттың рухани 
дүниесіне ұйытқы бола білгенін, қазақ 
тарихын жазуға үлкен үлес қосқанын, 
1925 жылы Махамбет �леңдерін алғаш 
шығарған, мамандығы дәрігер Халел 
Досмұхамедов туралы кітап жазып 
жатқанын тілге тиек еткен болатын.

– Қазақстанда 27 лагерь, екі мыңнан 
аса нүкте болған. Оған Степлагты 
қосыңыз, ол аз болса АЛЖИР-ді алыңыз. 
Бұл жерлерге Еуропаның бірнеше 
мемлекеті сыйып кетеді. Тек біздің елде 
1937-1939 жылдары 100 мыңнан астам 
адам саяси айыпкер ретінде сотталған, 
25 мың адам атылған. Осы сұрапыл 
кезеңдердің сұмдығын әшкерелейтін 
екі б�лімнен тұратын қолжазбаны 
әріптестеріммен бірігіп, әзірлеп қойдық. 
Оның бірінші б�лімі XX ғасыр басынан 
бастап 1941 жылдарды қамтыса, екінші 
б�лімінде 1941 жылдан 1990 жылдың 
басына дейінгі оқиғалар желі тартады.

Ғалымның зерттеу еңбектеріне, 
айтқан уәждеріне қарасақ, 20-30 жыл-
дарда жылымық кезең екен.  Алашорда 
қайраткерлерін тарих сахнасынан 
күштеп кетіргеннен кейін, зиялы қауым 
қуғын-сүргінге к�п ұшырамаған. 

тоталитарлық жүйені қол қусырып 
құптамай, �з наразылықтарын сездіріп, 
ұлттың жаншылып кетпеуіне білім-
біліктерімен күш салған. Ұлтын сүйіп, 
халқын әспеттеп, ата қонысты ардақтау 
деген осы шығар. 

Жан-жағынан құрсаулап келе жатса 
да сондай ерліктерге бару, нағыз жүрек 
жұтқандық емес пе?! Сол арыстар 
аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізген 
тұста, оны к�ру бақытына ие болған 
ұрпаққа дәл осындай жанкешті қайсар 
қасиет, естір құлақ болса, бүгін керек 
болып тұрғаны айдан ақиқат.

– Шын тарих – талғамды қажет 
етеді. Мықты дерекк�зіне сүйенеді. 
Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары 
тарихшы к�бейді. Жазушы, журналист, 
зейнеткер ағайындар да дүбірлетіп, 
дүркіретіп жазды.  Партия-кеңес 
қызметкерлері де қалам тербеді. К�не 
дәуірден осы күнге дейінгі қазақ тарихын 
таратып айтып жатты. 

Оның біразы мектепке, жоғары оқу 
орындарына оқулық ретінде ұсынылды. 
К е ш е г і  п а р т и я  т а р и х ы м е н  а й н а -
лысып жүрген ғалымдар дағдарысқа 
ұшырап, арасында басқа жұмысқа ауы-
сып кеткендер де, к�зқарасын жаңаша 
қалыптастырып, ел тарихына үлес 
қосқандар да аз болмады.

Молдалардың арасында дүмшелер 
 б о л а д ы  д е п  ж а т а д ы .  Д ү м ш е л і к 
 тарихшылар арасында да кездеседі. Та-
рихи кезеңдерді бір-бірімен салыс тырмай, 
жекелеген бір дерекпен  байлам айту 
еш абырой әпермесі белгілі. Біз бұрын 
билеушілер �з дегенін істеп,  тарихымызды 
бұрмалады дедік. Енді оны түзету, 
түгендеу, шындық тұрғысынан кейінгіге 
жеткізу, �з мойнымызға жүктелді. 
Мұның салмағы �лшеусіз  болып тұр. Осы 
жерде менің ойыма  Джавахарлал Нерудің 
қызына жазған хаты түседі. «Үстем күш 
�з  тарихымызды жасырып, оқытпай кел-
ген, �йткені тарихымызды білсек, біз бас 
к�тере бастаймыз» депті.

 Осы с�здердің тұсына біздің даныш-
пан жазушымыз Мұхтар Bуезов: «Біздің 
тарихымыз да солай жазылған» деп 
 жазып қойған екен.

Ендеше, к�не дәуір, орта ғасыр, 
�ткен кезең, қазіргі заман – бәрін де 
ұлттық тұр ғыдан, алдымен қазақ 
тілінде жазуымыз керек. Сонда ғана 
кейінгі ұрпақ шатаспайды.
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Ежелгі Эллада кентавр Хи-
рон туралы әйгілі мифінде 
зейін иесі – адам, қарын иесі 

– жануарды пенде басты, жылқы денелі 
кентаврға шебер біріктіріп, саналы 
тіршіліктің кішкене ғана модель, макетін 
жасап беріп кетті. Яғни әлгі миф кез 
келген ұлттың басқару пультінде оның 
зейіні адамның жұдырықтай миы дегенді 
меңзесе, қалған ұзын сұлбаны қарын, 
ішіп-жем жағына қия салған ғой. Арғы-
бергі заманда мұны мойындамаған 
ешкім жоқ. Қылышынан қан тамған 
 патша Ресей де аристократ иә зиялымен 
санасуға мәжбүр болған. Санас паса, 
 мойындамаса, империяның түбіне ылғи 
да су құйып отырған  Гоголь,  Достоевский, 
Чехов, Толстой, тіпті «т�ңкерістің 
 дауылпазы» Горькийдің шығармаларын 
қайта-қайта жариялауға к�нбес еді. 
Қызық болғанда, олардың бас цензоры 
Салтыков- Шедрин сол су құюшылардың 
нақ жуан  ортасында болған. Бұлдыр-
бұлдыр аңыз, ертегі дүниесі «Аяз биді» 
алдымызға тартады. Білге қағаныңыз 
Тонык�ктей дана, білгірді тыңдаған, 
орта ғасырда ақиық ақын-жыраулар 
халық тағдырын шешетін кей тұстарда 
ханнан жоғары тұрған.  Абылай – 
Бұқар жырау  арасы бәрімізге белгілі, 
Баймағамбет сұлтанды с�збен былшыл-
датып бетке ұрған  Махамбет сол елім 
деп еңіреген, оқу-тоқу емес, табиғат-
шебер  жарата салған  «зиялы». Ендеше, 
зиялы дегеніміз білімді ғана емес, халық 
қамын  жеген, бойындағы барын соған 
сарқа жұмсаған алғадай екен. Қазақ 
зиялыны  осылай ұғады. Кеңестік си-
стема да ой �кілдерін «�зінше т�бесіне 
к�терген». Тым тереңдерін, әлеми-
қазақы мәдени үлгілеріне сүйенген 
алашорда �кілдерін атып, асып, қуып 
тастады да, икемге к�нгеннің алдына 
ас, екі қолын бос қойды. Жалаң соци-
ализм казармасының есігін аңқайтып 
ашып, �з с�зін с�йлеттірді; с�йтіп, 
жердің астындағыны білемін деп жүрген 
«мықтыларды» к�п ұзамай-ақ кеңестік 
ырдуан арбаға жегіп, итпектетіп қойды.

Оның үстіне алып дала, арғымақ ат 
пен алкеуде аңқаулыққа, сал-серілікке 
негізделген рухани дүниемізді XX ғасыр 
�ркениеті жанын шығарып тұрып жан-
шыды. Және бұл темір-терсек заманға 
біз ел соңы боп іліктік. Шығыстың 
жеті жұлдызына Абай сегізінші бо-
лып қосылғаны осы, міне. Ал, Еуропа-
дан сусындаған Шоқан, топырағымыз 
табанынан тартып тұрса да, біздің 
мәдениеттің сол кездегі қисындарына, 
шынын айту керек, қиғаштау ерекше 
тұлға. Біз мадақтайтын бес арыс пен 
алыптар тас қайната бастағанда, �зге 
елдердің сол деңгейдегі марқасқалары 
бұл кезде к�рде-тін.  Қалғанымыз 
кеңестік қара нанға мелдектеп тойғанға 
мәз болып, соның тоғымен, буымен �з-
�зімізді, неге екені белгісіз, зиялы екеміз 
дедік. <лі де болса біразымыз сол астам 
да «асқақ» ойдамыз. Бұ да болса – кәрия 
тарихтың казақты қытықтап ойнаған 
зілді әзілдерінің бірі.

Осы мең-зең мастықтан ұлтымыз 
әлі де айықпай, беліміз шойырылып, 
жатқан жерімізден үйелеп тұра алмай 
жатырмыз. Кеңес тұсында мұны: «Іс 
бітті, мәдениетіміз әлем деңгейіне жетті, 
енді ішіс, жес керек» деп түсіндірдік. 
Он шақты жыл бұрын шаң берген жаңа 
заман бізге, керісінше, «Түйе теуіп, 
ішің кеуіп, жолда жатырсың!» деп анық 
айтты. Және, сорымызға қарай,  онысы 
рас та.

<ңгіменің басы ашық болу үшін, 
әуелі зиялы (интеллигент) деген не, соны 
анықтап алайық. «Казахстанская прав-
да» газетінде (I.IX.94.) жүз жасағыр Шұға 
Нұрпейісова қарындасымыз «Лағнет» 
(«Анафема») атты мақаласында; «Ари-
стократия – қасиетті ұлағаттар мен 
 идеалдарды сақтаушы. Ал, интелли-
генция болса, қарапайым адамның 
к�зқарасы, талғамы және пікірінің 
жарқын болашақ үшін күресіндегі 
қара-тобыр иеленіп кеткен үні» депті. 
Бұдан артық айту қиын. Ендігі с�з – 
сол қара тобырдан сәл қара үзіп, �з 
ортасына, әлемге сауатты к�збен қарай 
бастаған білімді топ туралы. >йткені 
XXI ғасырдағы қазақ аристократиясын 
қалыптастыратын осы бүгінгі зиялы.

Біз ең жаман деген  болжамдарымыз 
қолма-қол расқа айналып жатқан 
қысыр да қыңыр уақта �мір сүріп 
жатқан халықпыз. Ең сорақысы – кеңес 
тұсында системаның сценарийімен 
алдымен ұлтымыз, қалды  зиялымыз 
бұл дүниеде басы қосылуы екіталай екі 
топқа дай-дай б�лініп кетіппіз. Енді бұл 
екі қазақ сыңсып, баяғы қазақ пен ноғай 
қоштасқандағы «Ел айырылысқанданы» 
қайталап  айтуы ғана қалды. Бір шаңырақ 
астында екі жерден от жағып, қазан 
асып, бір-бірін менсінбей, тоң-торыс 
теріс қарап, жауласуға шақ қалған, с�з 
тыңдаудан қалған бұл марқасқалар. 
Сырттан не үйреншікті ақылг�й Ре-
сей ағайды, не �збек, қырғыз бауырды 
арашаға шақыруға жуықпыз. С�йтіп, 
ұлтқа бас болатын, ж�н сілтейтін мынау 
қысылтаяң тұста екі тілде с�йлейтін 
қазақ зиялылары бір-біріне қас...

Алғашқы топқа қала қазақтарының 
орысша оқып, жегілген қандастарымыз 
жатады. <лем, орыс мәдениеті десе, 
бізді шеніне келтірмейді. <ттең, табаны 
топырақ иіскеп, балтырын құс басып 
к�рмеген бұл жүйріктер дәстүрлі қазақ 
�мірі  дегенде екі аттап, бір сүрінгіш. 
Алыстағы  Америка; «<й, осы қазақ 
тілі түбінде бір керек  болар» деп шұғыл 
үйреніп жатса, бұлар менсінбейді. 

>йткені олар күні кешеге дейін тұғыры 
кеңестік идеология болып табылатын 
славяндық кеңістікте еркін қалықтап, 
биік ұшамыз деген мутант, шата, будан 
ұрпақ. Дұрысы, империялық саясаттың 
құлы. Оны �здері білмейді. Кеңес 
құл болды да, оның орнына қазақы 
ағаш табақ, керлен кесе аяқастынан 
д�ңгелеп келе қалды. Шанышқы, 
пышақ, салфеткаға үйреніп қалған 
олар әлгі табақ құрғырға білек сыба-
нып, бес саусақты еркін  салып жіберуге 
жоқ – жиренеді. >мірге �кпелегеннің 
орнына бізге ренжулі. Біздің бүгінгі 
топалаң �мірге ынты-шынтымен кірісіп 
кетейін десе, қазақы дүниені екінші, 
үшінші сорт деп ұғатын эго желкеден 
тартып жібермейді. >з-�здерін қайта 
жасауға кеш. Ондай қоршауды бұзып-
жарып шыға бастағандары әзірше аз. 
Онда да жер жүзі даналығы шығыста 
басталғанын, «�з жерінде ұлтан бол» 
дегенді ұға бастағандары ғана.

Біз ол бауырларымыздың бәріне күйе 
жағудан аулақпыз. Гуманитария, оқыту-

Саптағы солдаттардай сіресіп тұрған 
шетел, орыс тіліндегі қызыл-жасыл 
жарнамаларға к�зіңіз сүрінеді. Қалталы 
«господиндердің» Абай аталарының 
150 жылдық  мерейтойына «тарту-
таралғыларының» сықпыты осы. Оның 
орнына Абай ғақлияларын іліп таста-
са, бір ашылса аңқалақтап қалатын 
қазақ бұлардан айналып кетпес пе еді. 
Яғни �згеге құлдықты пір тұтқан жаңа 
ұрпақ �сіп үлгірді. Орыс тілді номен-
клатура, к�зіне ұлт емес, доллар к�рініп 
тұратын «капитандар» және шовинистер 
үшеуі бір майданға бірігіп, 10 облыстан 
тұратын Қазақстан Құрама Штаттарын 
құрғысы келеді. Амал не, тағдырдың 
тәлкегі осы: олар да, оның ішінде біз 
жазған да бармыз, бәріміз де «кеңес» 
атты казармада �скен жетім ұрпақпыз. 
Хем, Э.Хемингуэй шалдың сән де ащы 
с�зімен айтсақ, «жоғалған ұрпақ» (по-
терянное поколение).

Олар бізді орыс тілі, тіні, мәдениеті 
мен �нері арқылы ұшпаққа шығармақ. 
>скен елдің �негесі біз үшін тәлім екені 

корреспондент-мүшені, академикті сай-
лай салады. >йткені бұрынғы одақтық 
қырағы бақылау, тексеру жоқ. >зіміз би, 
�зіміз қожа болған соң, баяғы киноре-
жиссер, марқұм Сұлтан Қожықовтың 
«Қыз Жібекті» түсіріп жүріп, қашай 
салған кино таңбалы тасынан «әлемдік 
жаңалық ашып»,  масқара болған 
кезіміздей, кейбір кездерде ауадан ака-
демик жасап жүрміз... 

Ең жаманы – сақалды к�рінген жерде 
сапситып, саудаға салатын болдық. >лер 
алдында жиырмаға жуық ақын-жазушыға 
батасын беріп кеткен ұлы Мұқаңның 
қадірлі сақалы ұмыт. Біздің кейінгі 
қазақы сақал – кеңес заманыңда �скен, 
кеңес қайшысымен күзеліп, түзелген 

Тоқ етері: бүгінгі қазақ зиялысы, 
тұтастай алғанда, қай зиялы десек, бірен-
саранын есепке алмасақ, алтыбақан 
алауыз кеңестік зиялы, мутант, дүрегей, 
қомағай «зиялы». К�біміз Абайдың 
емес, оның ашығын айтқандарының 
т�ңірегінен табылып жүрген феодалдық-
кеңестік, мырқымбай зиялымыз.

Есімізден екі елі шығармайық, бас-
басымызға би болып, б�ліп алуымызға 
казақ аздық етеді. Бүйте берсек мына 
апан дүниеге тастай батып, судай сіңеміз. 
Тәжікстан сондай оппада. >ткен ғасырда 
аюдай ақырған Ресейге 25 жыл бойы 
қарсы тұрып, ауызбірлігімен әлемді 
таңғалдырған чечендер де соған тақау. 
Егер бірлік ежелгі түрктік туысқандық 
қасиеттерімізді қайта тірілтпесек, 
күніміз қараң. «Б�лінгенді б�рі жейді» 
деп халық мұндай мисыздыққа бая ғыда-
ақ қысқа, қатал бағасын нақ  берген.

Сонымен, әпкем ешкі, жездем теке ме? 
Негізінен, зиялы – қазақ топырағынан 
б а с т а п ,  ә л е м  м ә д е н и е т і н  т о л ы қ 
меңгерген, �з ұлтына ж�н сілтейтін, асып 
жатса, �зге ұлыс тарға да үлгі болатын, 
қара халық пен болашақтағы аристокра-
тияны жалғас тырушы алтын к�пір тұлға. 
Орыс тілді міздің басқа жарағы сай болса 
да, �з ұлтын білмейді. Қазақ тілдіміз 
�зін білсе де, �згеден хабары аз. Екеуі 
де жарым жанды, жарты санды, жарты-
кеш. Екеуінің де қарны аш. Сондықтан 
қомағай. «Біз бармыз!» деп �зімізді-�зіміз 
алдамайық. Бар секілдіміз... «Секілді»-
лерден тәлім-тәрбие алған қазақ баласы 
қазір к�шеде сауда жасап, реті келсе кісі 
тонап жүр.  Келешек – күңгірт. Қазанның 
қақпағындай диплом мен интеллектілікті 
шатыстырып алдық. Ұлтқа бас болу үшін 
алдымен �зіне қарау керек. Тығырықтан 
шығатын жол бар ма? Бұл екі сырқаттан 
аман, жаңа қазақ  зиялысын әзірлейтін 
мемлекеттік бағдарлама керек. <зірше 
оған мұрша жоқ – қалта таяз. Егер қой 
емес, ой бақсақ, болашақта нигилис-
тер мен феодал-кеңестік т�л  зиялылар 
«тақтан таяды» да, оның  орнында бұл 
«ғасыр шайқасынан» аман қалған ат 
т�беліндей аз интел лигент қалады. 
Жалғыз да қалмайды, оларға бұл күнде 
Президент стипен диясына, �з есебінен 
о қ ы п  ж а т қ а н  т ы м  о р ы с т ы қ ,  т ы м 
қазақылықтан дені сау жастар үсті-үстіне 
қосылады. С�йтіп, екі топтың озығы 
мен шетелдіктерден жаңа үштік одақ 
–  сапалы қазақ зиялысы қалыптасады. 
Оған дейін ұлт «сабыр түбі – сары алтын» 
деп, жылай-жылай тоса тұра ма деймін – 
бұдан зорғысына да шыдаған.

Ол к�ркем заманға дейін «піс,  аузыма 
түс!» деп, қарап отырамыз ба? <рине, 
 алдымен барлық буында жариялылық 
керек. Докторлық тек аса ірі, жаңалық 
ашқандарға ғана берілуі қажет. Мүше-
корреспондент, академик дегенде ұлт 
 танып, тік тұрып мойындағандарды ақ 
шар, қара шар салып емес, ашық түрде 
бүкіл халықтың алдында үкілегеніміз 
ж�н. Жұрт жылы қабылдаған зерттеу, сын 
кітаптарға диссертациясыз-ақ ғылыми 
атақ беріп, талантты қаламгерлерді 
университеттерге жаппай ұстаздыққа 
тарту қажет. >з-�здерін таныта жатса, 
доцент, профессорлықты неге аяймыз, 
әкемізден қалған атақ емес.

Бүгінгі 600 жазушының соңғы бір «0»-
ін алып тастаса, түгі кетпейді. Қазаққа осы 
әзірге жетеді. Қайта сапасы жақсарып, 
сұлулана түседі. Ол 60 кім? Оны үш 
жүздің ең тәуір-тәуір қаламгерлері бас 
қосқан үлкен кеңес шешеді. Одақтан тек 
<деби қорды қалдырып, оған «пара» десе 
түсінен бақырып оянатын �те таза адам-
ды, келесі күні ұрлық жасамасын десек, 
жалақысын к�тере-к�тере қою керек. 
Одақтың үйін тұтас, Шығармашылық 
үйді жарым-жартылай жалға беріп, әлгі 
алғыр 60 «Алпамысқа» күн к�рістік 
стипендия т�леген жоқ. Анау батыр, 
мынау би атындағы қорлар жас ғалым, 
әдебиетшілерге бір-бірден стипен дия 
белгілесе, кәне! Жең ұшынан жал ғасқан 
тамыр-таныстық түрде емес, бас пас�з 
бетінде атын атап, түсін түстеп тұрып...

Зиялылар партиясын (ол Түркийада 
бар – авт.), одан қашсақ, Кеңесін 
құрайық. Ұлттық Академия, Жазу-
шылар Одағы, «Қазақ тілі» қоғамы 
аясында бола ма, бәрібір. Оған басшы 
бұрынғы кресло иесі емес, жігерлі, 
іскер жігіт, қызды сайлап жіберсек... 
Ол директивалық емес (шы ғар машылар 
әртүрлі «басшылық тардан» �лесі бо-
лып шаршаған) ауық-ауық жиналып, 
ақылдасып-кеңесетін, бағыт белгілейтін 
жиын, клуб болса тіпті жақсы. Сыйлық, 
лауреаттық атақтар осылардың Бас 
жиылысында жылына бір рет реттеліп 
жатса... Мемлекеттік дәрежелерді де 
осы клуб шешсе... Оған Елағасы тек 
келіскендік райда қаржы жағынан қол 
қойса, �йткені қаншалықты ғұлама бол-
са да Президент ғылым, әдебиет, �нерді 
олардың �здерінен жақсы біледі дегенге 
ешкім де сенбейді. Парламент, Үкіметке 
деген «тіленшіктеріміз» де осы клуб, пар-
тия атынан Президент, Премьер, Кеңес 
т�рағасы кабинетінде айына бір рет ай-
тылса. Қысқасы, оның девизі – қорқыту, 
үркіту, әкіреңдеу емес, қамқорлық, 
қамқорлық және қамқорлық! 

Елуге келмей еңіреп, ақыл айту 
 ұят-ты. Айтатын ақсақал болмаса, 
қайтейік.

Марат ҚАБАНБАЙ
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Ескерту: 
Мақала ықшамдалып берілді

БҰЛ ЗИЯЛЫ – 
ҚАЙ ЗИЯЛЫ?
ҚАЗАҚ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫ БАР МА ӨЗІ?

Ұлт басылымы – «Ана тілі» газетінің тарихын-
да классик жазушы, көрнекті публицист Марат 
Қабанбайдың алатын орны алабөтен. Көсемсөз 
көшіне ілескен жас буынды журналис тика 
ұстаханасында шыңдап, әбден пісіріп барып 
ақпарат айдынына қосқан қаламгер еңбегі қандай 
құрметке де лайық. Марат Қабанбайдың сол 
кезеңде жазған публицистикалық өткір дүниелері 
мен бетпердесі ашылған қоғам шындығы газет 
абыройын арттырғаны өз алдына, күні бүгінге 
дейін миымызда малдас құрып отыр...

«Ана тілі» газетінің 1990 жылдардағы қызметкерлерінің лездемесі.

тоқыту т�ңірегіндегілері бұл күнде ауыр 
ой үстінде. Жас ұрпақты оқыту үшін ең 
алдымен �здері қазақ аясында қайтадан 
оқып-тоқуы керек екен. Жатқан бір бей-
нет, мол михнат.

Орыс тілінің сойылын ары қарай 
соға беруге ұяты барларының намыста-
ры жібермейді. Сонымен, күнделікті 
қызмет, пәтер деген шағын ғана жылы 
ұяларында бұғып-бұғып отыр. Яғни 
апатия, әрекет сіздік, үнсіз жиыры-
лу... Оның үстіне  оларды қазақ тілінен 
«қамал» жасап алған т�л шикілі-пісілі 
зиялысымақтарымыздың ожарлығы 
мен қодарлығы қатты шошытады. Со-
нау Геродот, Страбон айтып кеткен 
апалас-т�пелес, каннибалдық «далалық 
күрестерімізді» к�ргенде т�бе шаштары 
тік тұрып, ұйқыларынан шошып ояна-
ды. <йткенмен, қазақ тілді мансапқор 
мен надандарды жек к�реміз деп, оның 
арғы жағындағы бүкіл халықты тәрк етіп 
отыр. Ұлттың мынау тар жол, тайғақ 
кешуі тұсында үнсіз қалу – оған қарсы 
күресудің бір тәсілі.

Орыс тіліне мемлекеттік мәртебе 
беру үшін жанын жалдап жүргендері – 
номенклатураға іліккендері мен капита-
лизмнің жас капитандары. Олар орыс 
тілінсіз �здерінің, қалды Қазақстан бола-
шағын к�з алдарына елестете  алмайды. 
Номенклатура мен жас капиталистер бұл 
идеяны �з орындары мен ықпалдарын 
пайдаланып, кең де жарық кабинет-
терде нықтап жатса, орыс баспас�зінде 
Нұрболат Масанов секілді нигилист 
мырзалар  жанын салып, «біршімбайлық» 
танытуда. Бұл майданда, әрине, олардың 
сүйенгендері «капитандардың» қалың 
қалтасы. С�йтіп, аз қолға жиналған 
қазақтың байлық-шайлығы оның 
�зіне қарсы қызмет етуде. Оған к�з 
жеткізгіңіз келсе к�п қиналмаңыз; 
Алматының Абай даңғылына шығыңыз. 

рас. Одан қашып отырған жоқпыз. Бірақ 
бұл – ұлттың ішкі дамуы, �з ықтияры, 
дүмпуінің дегенімен біртіндеп, күндердің 
күнінде, замандардың заманында ба-
рып іске асатын шаруа. Орыс тіліне 
мемлекеттік мәртебені зорлықпен беріп, 
күшпен «екінші ана тілі» жасау арқылы 
ұлт тағдырын жойдасыз жолға салу он-
сыз да резервациядағы кедей қазақты 
ашындырады – бір; екіншіден, бұл 
әдіс – кешегі коммунистік системаның 
қайғылы эксперименттерінің тікелей 
заңды жалғасы. Мұндай «мессияның» 
зардабы бәрімізге белгілі...

Ғылым, ілім, әдебиет, �нер, басқару-
жасқару құрылымдарында бірде-бір 
номенклатурашы: «Мынау қызмет менің 
тақияма тар еді» деп еркімен тағынан 
түскен емес. Тек «атып» құлатқаннан 
кейін ғана жаман мысықтай баж ете 
қалады. >те жаман симптом! Асылы, 
капитализмнің аяуды білмейтін �ткір 
жарығы біз осы кімбіз, оны да ақыры 
барынша �лтіре к�рсетті.

Қай қоғамның болсын, түптеп 
 келгенде,  тағдырын адам,  қоғам 
мүшесінің сапасы шешкен. Екінші 
дүниежүзілік соғыстан �лімші болып, 
әрең шыққан Жапония астық, мал, 
пайдалы қазбадан ада болса да қазір 
әлем алдына шығып отыр. Неге? Олар 
ең алдымен сонау феодалдық заман-
нан жапондықтардың бойына сіңіп 
үлгірген синтолық ілімдей тәңіріне, 
еңбекқорлық, камикадзелік жанкештілік 
пен самурайлық тәртіптілігіне сүйенді, 
сол қасиеттерді �шір меді, қайта пілтелей 
түсті. Оған қоғам дық негіз жасап, ұлттық 
валютаға айналдыра білді...

Қазақ тілді  зиялыларымыздың 
д а  о ң ы п  т ұ р ғ а н ы  ш а м а л ы .  О р ы с 
тілді қандастарды қатарға шақырып, 
тізе қосып қимылдауға да болар еді, 
егер оған біз жарасақ.. .  Тіпті  сол 

сақалдар. Колбиннің тұсында қырық 
түрленіп, құлпырған олардың біразы 
бүгінде: «>кшемізді басып, жас толқын 
келе жатыр-ау, олардың халі мына 
аумалы-т�кпелі заманда не болады-ау?» 
дегенді естен шығарған, ойлағандары 
– алып қалу, қарпып қалу. <дебиетке 
алты жасар талант келсе, баяғыдай 
алпыс жасына қарамастан орнынан 
тұрып, сәлем беру қайда, қазір: «Ой, 
міне біреу рұқсатсыз қайдан кіріп келді? 
Кәпірдің түрінің жаманын-ай!» деп, 
қарадай үркіп, к�пе-к�рінеу жасқаймыз. 
Қасымыздағы �з бала, інімізден қас іздеп 
тұрамыз. Оларға салсаң, қолға құман 
алып, иыққа сүлгі іліп, �мір бақи қызмет 
етіп тұруға тиістісің. Яғни феодализм, 
кеңестік құлдықтың жалғасы. Қазақтың 
ақсақалы – оның зиялысы еді. Талантқа 
тар, халтурщикке кеңбіз. Жалпы бір 
ұйықтасақ Алпамыстай қатты кететін 
халық екенбіз. Кеңестік летаргия әбден 
меңдеп  алыпты. «Ұлт» деген кішкене 
ғана күркешік  жасап алып, соның ішінде 
«сәби болғым келеді, сәби болғым» деп, 
әндетіп қойып, бесіктен беліміз шықпай 
жата бергіміз бар. Қарттарымызда қадір, 
жастарымызда жалын қалмай барады. 
«<лем әдебиетінен асып бара жатырмыз, 
тоқтай тұрамыз ба, осы қалай?» деген 
анау жылғы есепсіз б�спелігіміз әншейін 
балалық екен. Оған дәлел – «Қайта-
қайта қырылған қайран елім, қазағым!» 
деп зарлағанда  әлемнің құлағын 
тұндырамыз, ал сол  туралы «үстелге 
жазылған» бірде-бір шығарма қазақ 
әдебиетінен табылмады (аға ұрпақты 
айтып отырмыз – авт.). Қазір құлшына-
құлшына жазатын үйреншікті кеңестік 
«жетістіктер мен табыстар» жоқ. Тарих 
таусылуға таяу, архив қазуға құйрық 
үшкір. Кемшілікті қаза жазуға жалған 
намыс жібермейді, оны к�ретін к�кірек 
к�зіміз әзірге соқыр, шеберлігіміз 
 шамалы. Жаңа �скінді мына жынды 
базар табанының астына топырлатып 
салып, к�з алдымызда аяусыз таптап 
жатыр. Жазушылар одағы күн к�рісімен 
мұң. Қазандық басында шаң-шұң ұрыс 
шығарып, қатынбасша атанып, бала-
шаға алдында ұятқа қалдық.

Халықтың қалтасына түсіп, алдыға 
келгенді арпадай асау «ұлттық» қасиетке 
айналды. Ішінара қанынан, туысынан 
жаралған зиялыларды тасқын судай 
коррупция, надандық шайып барады. 
Орта буын да бұл сырқатқа ұшырай 
бастаған. Басы мыжылып қалған біздің 
тұстастар арыстандай ақырып, атан-
дай шақыра алатын емес. Тоқырау за-
маны �тіп кетті деп жүрсек, рухани 
тоқырау енді-енді басталған секілді. 
Джек Лондонның «>мірге құштарлық» 
әңгімесіндегі кейіпкердей: «Қарнымыз 
қайтадан ашып қалмай ма?»  дегенде 
үш буынның да қорқынышы сұмдық. 
Мұның бәрі елдің, ұлттың болашағына 
күмәнмен қараудан туындап жатыр. 
Яғни елсүйермендік сезім аз деген с�з.

Қазақ зиялысына бас-к�з бола ма 
 деген қаламгерлер �стіп жерге қарап 
отыр.  Шынымен әлгі «екінші сорт» деген 
деңгейге жылжып барамыз.

>згелер тапа-талтүстегі аталмыш 
т а л а й с ы з д ы қ т а р ы м ы з д ы  к � р м е й 
отырған жоқ, себебі біз 360°-тан бірдей 
байқалатын бас ұлтпыз.

Қысқасы, егемеңдік жылдары біздің 
рухани дүниеміздің қараша қос күйі  
желдің �ті, жолдың шетінде тәлтіректеп 
тұрғанымызды м�р соққандай дәлелдеп 
берді. Қара дүрсін қазақтықтан сәл 
к�теріліп, �з-�зімізге әлем мәдениеті 
мен �ркениеті биігінен баға беру біздің 
сор маңдайға жазыла ма, жоқ па?

«жарау»-ға арамызда құлық жоқ па 
деймін. >йткені әлгі бес қаруы сай 
�зге тілді қандастарымыздың қасында 
одағайлығымыз бен ожарлығымыз, 
ашқарақтығымыз бірден білініп  жатыр. 
Ұлттың қан сорпа тұсында алдыға 
сол пысықайлар секіріп шықты, «ана 
батырға ескерткіш, мына биге мазар ор-
натамыз» деп, аты-ж�ні белгісіз біреулер 
халықты алдап, әртүрлі қор құрып, 
майрағай да тайрағай �мір кешуде. Аз 
шын зиялы тағы да кеш қалды. Ба-
рар Балқан тауымыз қай жерде, оны 
білмесе де, ұлт тізгінін қолынан �лсе де 
шығарғысы жоқ. >йткені ол �мір бойғы 
– ішіп-жемі.

Санға жүгінсек, ырғынбыз. Сапа 
жағын қойдық. Социология зиялылық 
үшінші ұрпақтан басталады дейді. Қайнар 
бұлағы тұнық, тәлім-тәрбиесі түзу бол-
са... Біз болсақ, қанында ханзадалық пен 
бектік бар Мұхтар, Қаныш, <лкей сынды 
біраз тұлғалардан асқаны – т�ңкеріске 
дейін оқыған-тоқығанымызды тып-
типыл қырып салған бейбақпыз. 

А.Д.Лихачев, Л.Н.Гумилев жоқ бізде. 
Қалғанымыз – құл-құтанның  балалары. 
Кеңестің к�рінбейтін түрмесінде �скен 
к�ргенсіз, жарымаған ұрпақпыз. Біздің 
 арамызда Патша лицейінде �скен 
дворян  Пушкин де, князь Чаадаев та, 
ақсүйек Тургеневтің баламалары жоқ. 
Немесе кітапханаларынан Маркс, 
Энгельстің толық шығармаларын 
алып оқуға болатын патшалық Соғыс 
 академиясынан білім алған сері де ізгі 
офицерлер қауымы маңдайға жазыл-
мапты. Пәлсафшыларымыз шетінен 
коммунизмді кезінде «тыныш жатқан 
ұйқысынан түртіп оятып жіберген» 
гегель, қантшылдар. <дебиетте күні 
кешеге дейін бай,  феодал Едігемен 
алыстық. Ілкі сәт ояна бастағанымыз 
– осы соңғы қарын аша бастаған т�рт-
бес жылдың жүзі ғана. Бұл Андрей 
Платоновтың терең шұңқырынан 
(«Котлован»-ды оқыңыз – авт.) тыр-
мысып шыға бастағандар тек нақты 
ғылымның (точная наука) �кілдері 
ғана. Ал әлгі кеңес тұсында �сіп-�рбіген 
 гуманитаторларымыз �здері ғана ол 
қырсық шұңқырда отырып қалса бір 
сәрі, қолма-қол инкубатор жасап, дәл 
�здеріңдей мыңдаған түк білместерді 
дайындап үлгірді. «Бахтин кім?» десең, 
быттиған мұрнын басып к�рсететін 
дәлдүріштер «егемен ел болып», Жоғарғы 
аттестация комиссиясының тізгіні 
�з қолымызға тигесін құмырсқадай 
қаптады. Түп-түгел ғалым болып кете 
жаздадық. Қазір Ұлттық Академияға 
кірсеңіз, амандасуға аспирант таба ал-
май (бәрі де қорғап кеткен! – авт.) тек 
кандидат, докторлардың мәлике жүзін 
к�ріп, мүбәрек қолын аласыз. Кеше 
хатшы-машинкеші еді, бүгін – кан-
дидат! Ертең – мүйізі қарағайдай док-
тор! Б�рінің  бастауында әйгілі «блат», 
тамыр-таныстық тұр. Жоғары Білім 
министрлігі к�рші елдер әлдеқашан 
меңгерген тест әдісін биыл кіргізіп еді, 
қазекем оны да айналып �тудің жолын 
тауыпты. Тестің сұрақтары биыл кейбір 
абитуриенттердің қолынан емтиханнан 
бұрын табылып жүрді... <деби зертте-
уде баяғы Мұхтар Мағауин ағамыздай 
жаңалық ашқан ғалымның атын соңғы 
 кезде естісек құлағымыз керең болсын. 
<деби к�кжиегімізден жаңа Мұқағали, 
Бердібек, Т�леген, Оралхан, Сағат, 
Асқарлар жоғалды. Баспас�зде бүгінгі 
күннің суретін салудың орнына, қайдағы 
бір емші, әулие, бақсы, құшынаштардың 
ұпайын түгендеп, орыс журналистерінің 
мазағына қалып жүрміз. Ал той-томалақ 
десе, елдің алдымен ентігіп жетеміз, 
ертеңінде ішкен-жегенімізді ертегі ғып 
жазамыз. Халық болса, аштықтың ал-
дында. Қысқасы, рухани дүниеміз теңге 
сықылды жаппай ин фляцияға ұшырады. 
Егер ақтабан шұбырынды, алқак�л 
сұламаға айналмаса... Тәуелсіздігімізді 
де сата бастаған сияқ тымыз. Басы 
бүтінімен сатып жібермесек...

Жалпы диссертациялар қорғаудың 
фордтық конвейеріне жаңа к�зқараспен 
қарайтын уақыт әлдеқашан жетті. Қазір 
ғой кейбіріміз: «Тәркілеу жылдарының 
Бейімбет Майлин шығармаларындағы 
бейнеленуі» деген сияқты «мәңгі 
�лмес» тақырыпта диссертация қорғап 
жібереміз де, күні ертең универси-
тетке барып, әдебиет тарихының кез 
кезген буынынан сыпыртып лекция 
оқимыз. Біздей «білімділерге» Орхон-
Енесай жазбалары, кеңес әдебиеті ме, 
бәрібір, «алып та, шалып та жығамыз». 
Қысқасы, ботқа! Ондай ботқа ұстаздар 
ботқа шәкірттерді тәрбиелеп жатыр. Бұл 
к�п ботқа жиналып, күні ертең ботқа 
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Мына қызықты к�рген кім бар, 
кім бар-ау?!  Н�кербектің 
жасыл «джипі» таң  азанда 

құйындатып келіп, Тойбазардың есік 
 алдына дік етіп бір-ақ тоқтағаны. Жо-жоқ, 
дәл соның �зі. Алақандай ауылдың бірде 
ана басынан, бірде мына басынан жылт 
етіп, енді бірде қара жолдың шаңдағын 
аспанға к�теріп қалаға қарай жүйткіп бара 
жататын Н�кербек бизнесменнің айдын-
күннің аманында иек астынан табылуы 
қалай дегенде де таңдай қағарлық оқиға еді. 
Жұрт жапа-тармағай сыртқа шығып, «бұлар 
енді не істер екен» дегендей шарбақтың 
басынан мойындарын қылтитып, әлгілерге 
аса қызығушылықпен к�з тікті. Ға-жап! 
Н�кербекті бұл маңайға еріксіз сүйрелеген 
ол қандай тығыз шаруа? Сүйексіз тілді 
қанша сүйреңдеткенмен орнықты шешім 
бәрібір табылмады.

«Спектакльдің» екінші б�лімі, міне, 
 былай басталып, былайша аяқталуға 
тиісті-тін: Тойбазардың сабағы түстен 
кейін басталатын ортаншысы мәшине да-
уысын естісімен терезеге үңіледі. Бәли, тілі 
күрмеліп, қолдарын ербеңдетіп не болғанын 
біле алмай, Ақсырғаның ертеңгі шайына 
ерін тигізе берген әкесін «ана қара, ана қара!» 
деп еріксіз жұлқылайды. «Мына сорыңды 
ұрайын қайтеді-ей!» – Тойбазар аң-таң. 
Одан бұрын Ақсырға ұшып түрегеледі. 
Оның да к�здері жыпылықтап, табанда 
ешнәрсе тауып айта алмай, күйеуінің 
ауызүйдегі керзі етігін асығыс-үсігіс ішке 
алып кіреді. Одан арғыны ойлап-пішуге 
мұршасы келмеген Тойбазар «аманшылық 
болғайды» сан мәрте қайталап, шолақ 
тонды иығына іле сала сыртқа атылады. 
Жүгіре шығып, жан-жағына алақ-жұлақ 
қарағыштайды. Т�ңірегі тыныш, қора-
қопсысы орнында. Кенет, ой-хой, сыптай 
киініп, қымбат  шылымды еріншектене 
сорғыштап, маңқиып тұрған мынау шы-
нымен Н�кербек пе-ей?! Па, шіркін, құдай 
пендесіне оң к�зімен қарағысы келсе 
абырой-беделіңіз түкке тұрмайды екен-ау! 
Ақсырғаның: «қыстай жағатын т�рт тонна 
тас к�мірді қар жауғанда түсіремісің, әлде 
бізді суық тамда қатырып �лтіремісің?!» деп 
зар илегені кеше ғана. К�мір түсіруге қаржы 
таппай жүрген жоқ, к�мір баздағылар 
Н�кербектің қолы қойылмаған тілдей 
қағазсыз маңына жолата ма!

Тойбазардың бұл тірлігіне аяушылық 
танытатын да адам сирек. Н�кербекті 
кеңсесінен кез ікт іре  алмай,  қашан 
келетіндігін және білмей, салы суға кетіп, 
басы салбырап, күн  кештете үйіне сүмірейіп 
келетіндігін құрып  кеткенде Ақсырғаның 
байқамайтындығы, елемейтіндігі қалай? 
Адамшылық па мұнысы? «Тағы да бос 
келдің бе?» деп кісіні кемсітуге де тым ше-
бер. «Сенен түк шықпас, жердің жыртығына 
кіріп кетпесе о сұмырайды, сірә, �зім іздеп 
табармын!» деп Тойбазарға қыр к�рсететіні 
және бар. Шынттап келгенде мұның да бір 
басына дүлей ашуы жетерлік. Тек кәкір-
шүкірге бола үйдің берекесін алмайын деп 
сабырлық сақтайды. Оның үстіне иманға 
ұйып, Алла жолына шын ниетімен беріліп, 
мешіт т�ңірегінде жүрген кісі әйелге 
жұдырық ала жүгіргеннен не ұтады. Осын-
дайда қайдағы-жайдағының еске түсіп, 
�зек �ртейтінін қайтерсің. Бір мектептің 
түлектері ғой барлығы. Иә, есалаң күйдегі 
жастық дәуреннің қызығы мен шыжығын 
жіпке тізе берсең жүйкең жұқарып, �зің ауру 
табарсың ақырында. Н�кербек Ақсырғаға 
ма, әлде Ақсырға Н�кербекке ме, әйтеуір 
бір-біріне теріс қарамаған-быз деген сы-
бысты да арагідік құлағы  шалады. Қойшы, 
құрысын, баяғы бықсыған  шаланы несіне 
үрлейді. >тті, кетті. Т�рт баланың анасы 
атанып, бір шаңырақты ұршықша үйіріп 
отырған Ақсырғаны да жаманатқа қиғысы 
жоқ. Қимайды. <не, пәлені бастайтын �зі. 
«Мұның ақыл, сені к�ргенде Н�кербек 
жынынан айырылған бақсы құсап иіліп, 
бүгіліп сәлем бермесе маған кел». – <зіл-
шынын араластырып, «бұған не дер 
екенсіңді» әйелінің еншісіне қалдырып, 
жымын білдірмей Тойбазардың да т�беден 
түскендей �стіп қойып қалатыны бар. 
Ақсырға жүзінен ешнәрсе сездірмегенімен 
ішті тырнайтын бір жайсыздық бүйірін 
бүлк еткізгендей, к�здері жәутеңдеп теріс 
бұрылады.

Мә, безгелдек, с�йтіп, жер-к�ктен 
шарқ ұрып іздеп жүрген Н�кербегі үйдің 
іргесіне �зі келіп тұрса... Тойбазардың 
сүріне-қабына анадайдан құшағын аша 
жүгірмесіне дәті бар ма. Екі езуі екі құлағына 
жетіп, бизнесмен жігітті әй-шайға қаратпай 
Ақсырғаның дайын тұрған дастарқанына 
сүйрелер. Ақсырға да асып-сасып, арнайы 
адам жіберіп келтіре алмайтын қадірлі 
қонағының алдына не қойсам деп, бала-
лардан тыққан тәттілерін қайдан табарын 
білмей жанталасар.

Солай боларына тірі жанның тала-
сы жоқ-ты. К�рші-қолаңға не керек, 
к�рші-қолаңға Тойбазардың Н�кербектің 
қолын алғанша жаны шығып кете жаз-
дап, аяғы-аяғына жұқпай ұшып келе 
жатқаны керек. Ертең-бүгін бұл ауылдан 
кім к�шкелі  жатыр, қыстың к�зі қырауда 
мына алашапқын тірлік сабасына түсіп, ел 
кішкене ес жиып, арқа-басын кеңейтеді. 
Той-тома лақ, шақырыспа жиілейді. Пештің 
қы зуына балқып, қызыл күрең шайды 
анда-санда ұрттап қойып, таныс-біліспен 
алқа қотан сұхбаттасқанның �зі үлкен 
олжа. Құрдастардың қалжыңы түн жары-
мына дейін түгесілмес, бірін-бірі мұқатуға 
келгенде бұлардың алдарына түсетіндер 
сирек. Ал Тойбазардың Н�кербекпен 
қалай амандасқаны жайлы сол жанды  сурет 
жуық маңда ұмытылар ма. Жұрт содан 
дәмеленген.

Ж о қ ,  о л а й  б о л м а д ы  б ұ л  ж о л ы . 
Н�кербекті  осынша күттіру  неткен 
басынғандық, ал Тойбазардыкі не шіреніс?! 
Қақырынып-түкірініп жуық арада үйден 
шыға қойсашы. Қыр к�рсететіндей несін 
�ткізіп қойыпты Н�кербекке. Ой-хой, цел-
лофан қалтаға салынған қоқысты міндетті 
түрде тап осы кезде сыртқа шығаруы керек 
пе. Оған Ақсырғаның да шамасы келетін 

урналистика мен 
әдебиеттің ұқсас 
жақтары көп. Екеуінің де 
басты қаруы – сөз. Егер 
журналист мазмұнды 
мақалаларымен қатар 
өміршең өлеңдер, көркем 
әңгімелер  туындатып 
 жатса оған таңғалудың 
қажеті жоқ.
Кезінде «Ана тілі» 
газетінде қос саланы 
қиналыссыз қатар алып 
жүрген қызметкерлер 
болды. Солардың бірі 
бүгінде елге белгілі 
қаламгер атанып 
отырған Қуаныш 
 Жиенбай. Ол газеттің 
Бас редакторының 
орынбасары ретінде 
басылымның бедел- 
абыройы артуы 
 жолында қомақты үлес 
қоса білді.
Біз төменде жазушының 
соңғы жазған 
шығармаларының 
бірін оқырман қауым 
 назарына ұсынып 
 отырмыз.

Қуаныш 
ЖИЕНБАЙ

АЙЫПКЕРДІ
АҚТАМА
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еді ғой. Масқара, мына Тойбазар шыны-
мен жынданған шығар! Қуығы сыздап бара 
жатпаса кішкене шыдамдылық танытып, 
жолай дәретханаға бұрылмай-ақ тікелей 
келуіне не кедергі. Ойпыр-ай, солардың 
біріне де назар салмастан, әлдекімдермен 
қалта телефоны арқылы с�йлескен боп, 
�ңінен титімдей �згеріс байқатпай, тал-
тайып тұрған Н�кербектің бұл кісілігіне 
не дерсің?! Дүниені шашып-т�гіп, к�ңілі 
құлағанды табанда байытып, суқаны 
сүймейтіндерге пысқырып та қарамай, 
шалқып-тасып �мір сүрген Н�кербек  ибалы 
кісі боп шыға келді аяқ астынан. Сол, 
 солай, түс к�рген секілдісің кәдімгі, сенгің 
де келмейді бір жағынан. «>й, әкеңді!» деп 
жерге шырт түкіріп, «джиптің» алдыңғы 
доңғалағымен топырақты бір бұрқ еткізіп, 
тайып тұрса Н�кербекті кім кінәлар. Мына 
Байқоңырдан күндіз-түні ұшып жататын 
ғарышкерлер есімдерін қазір ешкім еске 
сақтамайды, ал Н�кербектің ж�ні б�лек, 
тіпті б�лек!

Келе сала Тойбазар добалдай қолын 
еріншектене ұсынған: – Аманшылық па, 
не шаруа? 

Н�кербек мұндай сауалды күтпеген-
ді. Ауыр жұтынды, Тойбазардың к�нетоз 
киімдеріне сүлесоқ к�з жүгіртті. «Сізді 
кездестіре алмай, т�рт тонна к�мірге рұқсат 
қағазға қол қойдыра алмай табанымыз-
дан сарсылдық». – Оның күткені осы еді. 
<ңгіме тиегі осы тұстан тарқатылар деп 
дәмеленген. Жауабын да жұптап тұрған: 
«К�мірге қысылма, ертең есігіңнің алдында 
үйіліп жатады бір мәшине тас к�мір».

«Ақшасын канторға барып т�лермін».
«Жоқ, тегін... Ер мойнында қыл арқан 

шірімес. Кейін есептесерміз».
Мұндай қамқорлықты естіген Той ба-

зарда жан қала ма. «Үйге жүр де үйге жүр!».
– Ақсырға қалай?
– Шүкір.
–Денсаулығың түзелген секілді жүзіңе 

қарасам. – Осыларға уақыт шығындап, 
бейшараның күйін кешкеніне Н�кербектің 
алай-дүлей іші ашыды.

– Жұмысың дұрыс па?
– Жан бағысқа жарап тұр.
– Айтқандай, ана жолғы мешітке 

аударған спонсорлық к�мектің есеп-
қисабын ж�ндеп алған шығарсыңдар.

– <рине, мешіттің есеп-шотына түскен 
бір тиын да б�тен мақсатқа жұмсалмайды. 
Оқтай барлығы.

– Сен жүрген жердің жіптіктей бола-
рын білем ғой. – Мұнысы да шыңыраудың 
түбінен дауыс салған құдықшының 
ж а н т ә с і л і м і н д е й  к � м е с к і  е с т і л д і : 
– Бұйымтай айта келдім. Олай ойлап, 
 былай ойлап, сенен оңтайлы адамды және 
кездестіре алмадым ақыры.

– Не дейді, екі қолға бір күрек таппай, 
зар қағып жүргендер қаншама!

– Жүре берсін.
– Ал...
–  М е н і ң  к � м і р  б а з д а н  б а с қ а  д а 

 шаруаларым шашетек. Оның шет-жағасын 
сен де шамалайсың. Бизнес – есеп. 
Есеп ұқыптылықпен жүргізілмеген соң, 
тапқан-таянғаның тістегеннің – аузында, 
ұстағанның – қолында. Мені түсінетін, 
сенімнен шығатын бір адам болса – ол 
мына сен. Бірігіп тірлік істейік, сенің де 
бала-шағаң бар. Туыстық жағынан да б�тен 
емессің. Келген бойда орталық қойманың 
кілтін �зіңе табыстаймын. Ресейден, 
Қытайдан жеткен тауарлардың астында 
қалдық к�міліп. Соларды рет-ретімен 
тиісті жеріне ж�нелту сенің мойныңда. 
Ойлан, Ақсырғамен ақылдас. Асығыспын, 
уақытым тығыз! – «Джиптің» құшақ сыймас 
доңғалағынан ұшқан қою шаң Тойбазардың 

шынашақтай денесін әп-сәтте жұтып 
қойды.

– Оу, к�кесі, мен... мен мешіттегі 
 шаруамды қайтем...

Онысын Н�кербек естіген жоқ.
***

Ақсырғаның кешелі бері жүзі жайдары. 
Бұрынғыдай анау-мынауға шаң-шұң айқай 
шығарып, дауыс к�термейді. Балаларға да 
ұрыспайды. >мір бойы иығына ілмеген 
гүлді к�йлегін киіп, к�лбеңдеп олай 

пеш қалаудың елде жоқ айтулы шебері. Осы 
пешті де сол батырың қалаған бір кезде.

– Қойшы деймін,  қоя қойшы! – 
Ақсырға он жетідегі қыз секілді қылым-
сиды. Айтуғанға �тініш айтқысы келмеді 
Тойбазардың. Айтқысы келмегендіктен 
емес, бір нәрсенің анық-қанығына к�зі 
жеткенше қазымырланып сұрай беретін 
тіл-жағына сүйенген біреу. Аузы тыным 
таппайды. Сыртта шелектеп к�мір тасып 
жүрген балаларды к�ргенде іші-бауыры 
одан бетер күйіп-жанар. Қызғаныштың 
қызыл иті жуық маңда және басылмас.

– Қалаға кетсем, үйге қарайтын мүмкін-
дігім бола ма. Ерте кетіп, кеш келермін 
әсілі...

Ақсырға жымың-жымың. Қораға 
к�мір тасып жүрген үйелмелі-сүйелмелі 
балаларына да к�ңілі толды. Қолқанат. 
Солардың сыртта жүргендігін пайдаланып, 
 Тойбазарды құшып-құшып алуға да қарсы 
емес-ті. Екі-үш күннен бері Н�кербектің 
бұйымтайына оңды жауап айтпастан, 
оқтау жұтқандай кекірейіп жүрген. <лгісі 
азаматтық, келісті деген сол әне. Дұрыс-
ақ, Н�кербектің жанында жүрген кісі қай 
жағынан болмасын елеусіз қалмайды. 
Мешіт, мешіт деп несіне үгітіледі. Оған да 
біреу табылар.

Жуынып-шайынып мешітке барғалы 
жатқан Тойбазардың түстік асын әп-сәтте 
әзірледі. Шайдың да шығымы  кере мет. 
Тізеге тізе түйістіріп, бүйтіп қатар отыр-

сипалап отырды да, – кейін �кініп жүр ме, 
–деді дауысын созыңқырап.

Дауысын созыңқырағаны да тегін 
емес-ті. Тойбазардың күллі �мірбаяны 
к�з  алдында. Ащысуға үйірсектігін к�зге 
шұқудың қажеті қанша. Адасты, аяғын 
шалыс басты. «Ер жігіттің басына нелер 
келіп, не кетпес». Қайырын берді, әйтеуір. 
Тойбазардың білім-білігі ұшан-теңіз. 
Осы күндері не к�п, жекеменшік мекеме 
к�п. Жауыннан соңғы саңырауқұлақтай 
қаптасын-ай келіп! Мақсат-мүдделерін 
ашып айтпай, әлдебір «ертегілермен» беткі 
жағын бүркемелеп, «халыққа қалтқысыз 
қызмет етеміз» дегенді бар дауыстары-
мен ышқынып айтады-ай кеп! Бәрекелді, 
«халыққа қызметтің» арғы жағында ненің 
бұғып жатқандығы к�пке белгілі. Жұрт 
ақымақ емес, сауатты. Ондай  мекеме басшы-
ларының түпкі ойлары – «бай  болып, бақша 
мұратына жету». >лімдерін  салады, ойға-
қырға шапқылайды. Алып-сатарлық жа-
байы сауданың шәпкісін қақырайтып «биз-
нес қой, бизнес» деп үздіксіз қайталайды. 
Қалталары  томпайса кеуделерімен к�к 
тірейді.  Мәшинеден- мә шине, үйден-
үй... Күндіз мейрамхана, түнде сауна. 
<лдекімдердің арманына ай нал ған осы 
күнгі ырду-дырду тірлік-тағы ит жегір!

>стіп келе жатады да маңдайлары 
тасқа тигенде барып, неден қателестім деп, 
сандарын бір-ақ соғады. Тексерушілерің 
әккі, талайлардың тамырын басып, әбден 
тәжірибе жинақтаған. Сенімен ұрыспайды, 
таласпайды. «Заң жүзінде іс қылсаң ж�н, ал 
бұра тартып жалғанды жалпағынан бассаң 
– бізге �кпелеме! Тиісті құжаттарыңды 
к�рсет. Есеп-қисабың компьютер тілінде 
тізіліп тұрсын!». Қай-да-ғы, «ревизордың 
да тамағы тесік, ж�ндеп аламыз барлығын». 
Осы күндері ұсынылған конверттер кері 
қайтады бірінен соң бірі тізіліп. Оу, 
 алда-жалда мұндайды кім к�рген?! Тағы 
да  текке шабуылдау, арамтер боп, әуреге 
түсу. Банктегі есепшот құлыпта. Ең қиыны 
сол. Аяқ-қолың жіпсіз маталған. Баяғы 
«бармақ басты, к�з қысты» келмеске кет-
кен. Орталық аппараттағы мәліметтен 
күллі ағайын, әсіресе, бақталас бизнес-
мендер түгел хабардар. Бірін-бірі аңдиды. 
Жауын-жауынның арасымен бұқпантайлап 
�те алмайсың. Цифрланған қоғамың 
қырсық боп жабысты жамбастарына. Ал 
аудан к�леміндегі есепке жүйрік жалғыз 
жан иесі, ол осы –Тойбазар. >згелердікі 
тәйтің-түйтің тай жарыс. Тойбазардың 
тілін табу қиын, қиынның қиыны. Тапсаң 
айым оңынан туды дей бер. Қамшы сал-
дырмайды, қолға алған құжаттарының 
арасына сына қаға алмайсың. Қыздың 
жиған жүгіндей. >зі қаладағы шетелдік 
компанияның қызметкері.  Содан не 
 керек, Тойбазардың түкірігі жерге түспеуге 
айналған.  К�шеде жүргізбейді ,  ана 
бұрыштан да, мына бұрыштан да шыға 
келіп, тәңірге табынғандай Тойбазардың 

Қателігін мойындар. Таза жүріп, таза жүрсе 
соның �зі үлкен к�мек біздерге...».

Екі-үш жылдың бедерінде Тойбазардың 
беті бері қараған. Алла үйіндегі ахуал тұла 
бойына ток соққандай әсер етті. Кеш те 
болса кісілік, адамгершілік жолға түскеніне 
тәубе. Мешіттегі азан, құдайға құлшылық, 
адалдық, мұқтаждарға қол ұшын беру, жұма 
намазға жиналған жұрттың адами қалыпқа 
түскен Тойбазарға деген жылы-жылы 
к�зқарастары дәрі-дәрмегіңнен әлдеқайда 
қуатты, әлдеқайда күшті еді...

– >зің біл, сені ұстап тұруға біздің 
қауқарымыз жетпейді. Жаңа қызметіңнен 
береке тап. Ана пәледен аулақ жүр. Шекеңе 
тиген шығар біраз нәрсе. Ақыл айтты деме, 
аман жүруіңе тілекшімін,  айналайын! 
– Қолынан таспиығы түспейтін имам 
 Тойбазарды риза к�ңілмен шығарып салды.

***
Балалардың түскі,  кешкі асының 

қамымен жүргенде қалаға қатынайтын 
қоржын автобустың азанғы рейсіне әзер 
ілікті. Ақсырғаның үстіне ж�нді киім 
киюіне, айнаға қарап шашын түзеуіне 
мұршасы болды ма. Түрінен адам шошы-
ғандай. Жолаушылар да біртүрлі аяушы-
лықпен қарайтын секілді.  Үсті-басы 
жіптіктей боп, тұлға-бітімін тік ұстап, 
к�ше бойымен маңғаздана басып кетіп 
бара жататын Тойбазарды жоғалтып 
алғандары қаш-шан бұлардың. Ыстық 
сорпа құйылған құтыны  бауырына қысқан 
Ақсырғаның қала шетіндегі ауруханаға жет-
кенше  шыбын жаны тырнақ ұшында. Жан-
жағына қарамайды, елмен де амандаспайды. 
<лдекім ерігіп  отырып, «Тойбазардың халі 
қалай?» деген сұрақты қойып қала ма деп, 
одан бетер қуыстанады. Жанашырлықпен 
сұрай ма, әлде табалағандай қалып  таныта 
ма, о жағын �здері білер, әйтеуір,  Ақсыр ғаны 
мазаламаса баршасына мың алғыс.

Қолдан үйітілген үйректің сорпасын 
ішкенде Тойбазардың тұла бойы жіпсіп, 
рақат күйге түсетіндігін,  арқа-басы 
кеңіп, құс жастыққа құлай кететіндігін 
бұл жалғанда ұмытар ма. Ер адамның түк 
бітірмесе де үйден кіріп-шығып жүргенінің 
�зі демеу. «Сорпа ішсе ес жиып, әлденер ме 
еді, күндіз-түні у дәрімен қарын қампайтқан 
кісі оңа ма» – Тойбазардың қан-с�лсіз 
кескін-келбетін к�з алдына әкеледі. >зі 
де �луге келген, аурухананың атынан 
жүрек айниды. Араққа салынғандарды 
емдейтін диспансер. Жұмасына екі мәрте 
кездеседі. Екі мәрте Ақсырға да азапқа 
түседі. Алланың үйінде иманға ұйып, 
қолдан келсе адамға жақсылық жасаудан 
артық мұрат жоғын түсініп, күллі болмы-
сын шапағат нұрына шомылдырып, ауыз 
толтырып айтарлық кісілік қасиеттерді 
біртіндеп бойға сіңірген тұста не түлен 
түртті  сормаңдайды?!  Кім азғырған, 
кімнің алдауына түсті тапа-тал түсте?! 
Осы т�ңіректің жас-кәрісі пітір садақасын 
да, бала-шағасының аман-саулығы үшін 
құдай жолына бағыштаған құрбандығын да 
Тойбазардың қолына әкеп табыстайтын. 
Біреудің ала жібін аттамайтындығы ағайын 
арасында әлдеқашан дәлелденген. Жүріс-
тұрысынан да ибалылықтың иірімі еседі. 
Оның жанында тұрған жұмыр басты пенде 
анау айтқандай, құдайдың кәріне ұшыраған 
біреу болмаса �тірік айту, алдау-арбау 
 деген секілді қиямет жолынан бойын аулақ 
ұстайды. Ақ қағаздай к�ңілі қандай таза еді 
Тойбазардың!..

Темір қақпа ойбайын салып әрең 
ашылды. <скери киімді жап-жас полиция 
қызметкері с�мкенің ішін әбден аударып-
т�ңкерді. Жарылғыш зат әкеле жатқаннан 
әрі.  Тойбазарды палатадан дауыстап 
шақырды содан соң.

– Қалайсың?
– Жақсы, – деді тілі күрмеліп.
– Дәрігерлермен с�йлестің бе, қашан 

шығармақ?
– Ит білсін.
К�зі шүңірейіп, екі жағы суалып, ұрты 

ойылып түскен. Саусақтары дір-дір. Бір 
қасық ыстық сорпаны қақалып-шашалып 
әрең жұтты.  Шашы �скен,  тырнағы 
�скен: «Ортаншың тоқсанды түгел беспен 
аяқтады», «>зің ж�ндеген пеш гүрілдеп 
 жанып тұр, үй жылы»,  «Асыранды үйрек-
қазды қысқа жеткізбей сойып тастамақпын, 
саған сорпалыққа жараса, қалғанын 
к�рерміз», «Имам сәлем айтты...». Ол 
осы секілді шолақ с�йлемдерді естімеген 
кісіше мәңгіріп отыра берді. «Осыдан 
аман шықса маңдайына шаң тигізбеспін-
ау!» деп, Ақсырға �з-�зіне серт берді. 
 Тойбазарда  шаруасы барлар үйдің сырты-
нан жүрсін мұнан былай. Бірде-бірімен 
жолықтырмайды. >мір тоқтап қалмай �тіп 
жатыр, мінекей. Бизнесін �рге сүйрегендер 
Тойбазардың бүгін қандай күйге түскендігін 
біле ме? <лде...

Ауруханадан шығысымен ешқайда 
бұрылмастан жұлқынып, қала орталы-
ғындағы Н�кербектің үш қабатты еңселі 
кеңсесіне тартты. Бәріне кінәлі сол, 
теріс жолға итермелеген де сол сұмырай! 
Қойманың бір бума кілтін ұстаған адамның 
буын-буыны босамай тұра ма?! «То-қа, 
То-қа, Тойбазар <скербекович,  мынаны 
бүйтейік, мынаны с�йтейік...». Психоло-
гиясы әлсіз, тумысынан әлжуаз, жұрттың 
к�ңілін қалдыру дегенді мүлдем ақылға 
сыйғыза алмайтын Тойбазарды  сындыру 
оңай, оған қиналудың қажеті жоқ. Н�кербек 
соны білмей ме, білгенде қандай! <лде 
 Тойбазардан ала алмай жүрген �ші бар 
ма?!.. Оу, оның баяғыда шаруасы біткен. 
Еске түсірудің �зі ұят, ерсі тіпті. Ақсырғаны 
Тойбазар алып қашқан бір кезде. Біреудің 
туған күнінен түнделетіп қайтып келе жатты 
да, Ақсырғаны әй-шайға қаратпай үйіне 
кіргізіп алды. <йелдер дереу  басына орамал 
салды.  Жылады, сықтады, «бітті Бәтима...». 
 Жо-жоқ, бұл болжам ақылға  сыймайды. 
Бәлкім, Н�кербек те бұлай  боларын 
білмеген шығар... Жанашырлықпен бірігіп 
жұмыс істегенде...

«Сен оны ақтама, ақтама! Н�кербек 
қалай дегенде де айыпкер! Ал �зі, �зі ше?!». 
– Біреу кеңірдегіне кездік қадағандай, орта 
жолда кілт тұрып қалды.

�теді, к�лбеңдеп былай �теді. Тамақты да 
дәмділеп пісіреді. Түтін тартпайтын пештің 
т�менгі орамынан күл шығарып, терлеп-
тепшіп шала бүлініп жатқан Тойбазарға 
еркелегісі келе ме немене; әлденелерді 
айтып әзілдегісі келе ме немене; әйтеуір, 
күйеуінің бүгінгі тірлігіне риза болғаны 
 сонша наздана күлімдеп, мерейлене к�з 
тігеді. «Осының бәрі сенің арқаң ғой» деп 
ары-бері �ткенде Тойбазардың қыртыс-
қыртыс мойнын мытып-мытып қояды.

«Сорыңды ұрайынның мұнысы не 
желігу?! Бір нәрсе к�рінейін деп жүргеннен 
сау ма?» – Одан әрі не десін. Күйген 
кірпішті алған орнына дұрыстап сыйғыза 
алмай, әбден діңкеледі. Алғашында «мұнда 
тұрған не бар, еркек емеспін бе, түске дейін 
тындырып тастармын» деп екі білегін сыба-
нып кірісіп-ақ кеткені. «Қолдан келмейтін 
іске ұрынбауым керек еді» деді ақырында. 
Іштей мойындады. К�мейіне күл толған 
пешке от жағудың �зі ақырзаман. К�мір 
түсті ғой дегенмен, пеш гүрілдеп тартып ала 
ж�нелмесе қамыстан тұрғызылған қақыра 
там жуық маңда жыли қоя ма. Былтыр 
к�рген ақыретті. «Келесі жылы тірі тұрсам» 
деп, екі алақанына алма-кезек түкірген. 
Бәрі ж�н-жосығымен, сылақта қалың 
емес, жұп-жұқа, бірақ не пәлесінің барын 
қайдам, кірпіш орнына түспейді. <рі-бері 
әуіреленіп, орта жолдан тастай салғысы 
да келді. Ақсырғаның тілін алғанда бүйтіп 
күйелеш-күйелеш боп, батпаққа батып жат-
пас еді-ау. Айтуын айтқан. Айтуған к�ршісі 
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мағалы қай заман. Күйеуінің жағасы 
кірлеген жейдесін жаңасымен ауыстырды, 
шкафтың арғы түкпіріндегі былтырдан 
бері киілмеген қоңыр бәтеңкесін сүртіп-
сүртіп есік к�зіне әкеліп қойды. Ескі етікті 
«енді сенің керегің шамалы» дегендей аяқ 
ұшымен байқатпай былайырақ ысырды.

– Балалар сабағынан қалмасын, – деді 
Тойбазар әр с�зін нығарлап, – қалған 
к�мірді ертең-ақ тасып алар. Түсуін түсті 
ғой, әйтеуір.

Қолдан үйітілген үйректің сорпасы 
бал татиды. Екі-үш мәрте ұрттағаны сол, 
маңдай тері бұрқ ете түсті.

– Бәрі сенің арқаң ғой, сенің арқаң. – 
Ақсырға т�ргі б�лмеден ақ сүлгі әкеліп, аса 
сыпайылықпен Тойбазарға ұсынды.

– Оны айттың ғой мана, несіне қайталай 
бересің, а?! – Тойбазардың болар-бол-
мас қабағы кіртиді. Құлағына түрпідей 
тигені соншалық, әдресін таппаған аталы 
с�з адасып келіп, Тойбазарға кездейсоқ 
соқтыққандай ары қарай сіңіре алмады. 
«Оны Н�кербекке айтсаңшы» дей жаздап 
барып, тілін тістеді.

– Имам қарсы болмаса, мен келістім. 
«Менің асты-үстіме түсіп жүргендігіңнің 
�теуі осы болар». – Тойбазар дастарқан 
 жиналар-жиналмастан ұшып түрегелді.

***
– >зің біл, әркім �з-�зіне қожа ғой, 

– Имам Тойбазарды асықпай шыдамды-
лықпен тыңдады. Сосын тысы с�гілген 
әлдебір киіз кітапты сүйріктей саусағымен 

алдына түсіп құрдай жорғалаған мүскіндер, 
жәутеңдеген жанарлар. Бәрін жарылқауға 
шама қайда, �з шаруасы да бастан асады. 
Компания басшылығына сауын айтушылар 
мен Ақсырғаны т�ңіректейтіндер жыр-
тылып айырылады. Алдымен құдайдан 
қайтар деп, бірлі-жарымына қол ұшын 
берген... Одан соң, одан соңғысы былық-
шылық, баттасқан бірдемелер... Күнде 
той, күнде ырғын ішіс. Артынан бас жазу. 
Қыз-қырқын. К�зін бір ашып, бір жұмып, 
қалғып-мүлгіп отырған Тойбазар. Кейде 
сыртта қонып қалады, кейде түннің бір 
уағында біреулер сүйретіп есік алдына әкеп 
тастайды. Содан Ақсырғаның Тойбазардың 
былғаныш киімдерін жуып, үтіктеп, �зін 
бала секілді ваннаға салып шомылдырып, 
шала бүлініп жатқаны. «Осымен бітті, 
осыдан аузыма арақ алсам асылып �лейін!» 
деп уәде беруден жалықпайды Тойбазар. 
Артынша тілі күрмеліп, жынды адамша 
ыржың-ыржың күліп, тойып алып есік 
к�зінде сүмірейіп тұрғаны. Ақсырғаның да 
ығыры шықты, маскүнем күйеуін жұрттан 
жасыруға да шамасы келмеді. Ауруханаға 
жатқызды, емдетті. Мықтаса бір, не екі 
ай, сосын ойламаған жерден таз қалпына 
түседі де кетеді. Не істеу керек? Арыстай 
азаматтың тағдыры қыл үстінде. Дереу 
қаладан ауылға к�шкен. Ақсырға жылап-
сықтап мешіт имамынан жәрдем күтті: 
«Бар үміт сізде, кітап ашып, Құран оқып, 
�лген адамның жаназасын шығармас, 
әйтсе де иман ұйыған жерде �з-�зіне келер. 
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«Майдангер» түйелер

Қазақ елінің айбынын асыра-
тын тілі, ұлттық жазуы, ділі, 
діні, рәміздері мен нышан-

дары екені белгілі. Тілді нормалау – тіл 
мәдениетін арттырудың шарасы. Жазу 
мәдениетіміздің айырым белгісі санала-
тын орфографияның емле ережесін ұштай 
түсу тіл білімінің маңызды  саласы екені 
белгілі. >йткені күнделікті қолданыстағы 
тіліміздің дамып, кемелдену барысында 
терең ғылыми негізге сүйеніп қалыптасқан 
орфографиялық жазу  нормаларын 
жетілдіріп отыруды керек етеді.  Орыс 
тіліндегі баспас�зде ешқандай да қате 
жібермеу бұрыннан қалыптасса, қазақ 
тілінде, �кінішке қарай, күні бүгінге 
дейін орфографиялық, орфоэпиялық, 
лексикалық, стильдік қатенің жіберілуіне 
к�з үйреніп кеткендей. Артық әріпті 
үстемелеп жазудың емле  ережесін 
қиындататыны анық. <сіресе қысаң ы, 
і әріптерін үстемелеп жазып, солай оқу 
салдарынан с�здің қалыпты дыбысталуын 
бұрмалап, оқылуын  ауырлатып, әуезділігін 
с о л ғ ы н д а т ы п ,  т а б и ғ и  т а р т ы м д ы -
лығын т�мендетіп, оның дыбыстық 
құрылымының дамып жетілу үрдісіне 
тежеу жасап, тосқындық келтіріп жүрміз. 
Мұның �зі, автордың айтқанындай, емле 
с�здігінің ғылыми принципі әлі де болса 
жүйеленіп, жете зерттеле қоймағанының 
бір айғағы. Қайсыбір қаламгердің и мен 
у-ды  дауысты дыбысқа жатқызбай, и-ді 
ій, ый деп, ал у-ды ұÿ,ү  деп екі әріппен 
жазуды ұсынуы ешбір қисынға келмейді. 
Тілімізде жиі қолданылатын бұл екі әріпке 
қысаң дауыс тыны үстемелеп жазу с�здің 
табиғи дұрыс айтылуына да, сауаттылыққа 
да кері әсерін тигізеді. Орфографиялық 
с�здіктің 2005 жылғы басылымына 
қатысты жұртшылық пікірін толық са-
раптап алмай, жүйеленіп, даярланып 
бітпей, бұрынғы басылымында орын алған 
олқылықтар, кемшін тұстар түзеліп бітпей 
жатып жарық к�рген жаңалығы жоқ жаңа 
басылым деген сияқты сын пікір айтылған 
еді. Ал осы с�здіктің соңғы басылымында 
кейбір байқалған кемшілікті түзеп, емле 
ережесін әлі де болса жаңарта, жақсарта 
түсуді қай тұрғыда ескерді екен? <лде 
мерзімді басылым беттерінде, мінбелерде 
емлеге қатысты айтылып келген бір-біріне 
кереғар сын пікірлер ресми түрде шешімін 
таппай жатып, он айналып, жүз толғанып 
реттейтін мәселе азаймай, толастамай 
тұрғанда тым ертерек, асығыстау қолға 
алынған ба деген ойдың к�кейде тұратыны 
белгілі. >йткені қазіргі жазуымыздағы 
ала-құлалықтың к�бінің орфографиядағы 
қайшылықтардан туындап отырғаны 
баршаға аян. Автор �з еңбегінде емле 
ережесін жетілдіріп, оны кем-кетіктен 
арылту туралы пікір алысқанда, ана тілінің 
мәртебесін �сіру, �рісін ұзарту, ауқымын 
арттыра беру жолын мақсат тұтқан. Қазақ 
тілі халықаралық деңгейге к�теріліп, 
он шақты шетел университетінде ар-
найы пән ретінде оқытыла бастағанын 
ескерсек, емлені ұштай түсіп, орфогра-
фияны жетілдіріп тиянақтаудың, сол 
арқылы тілімізді құрмет тұтқызудың 
керектіг і  ойға  оралады.  Автордың 
ұстанған орынды принципі жаңа т�л 
әліпбиімізді дайындау тіл мәселесіне 
кеңірек, тереңірек баруымызды қажет 
ететін оның �міршеңдігін арттыратын 
іс-шара болуға тиіс деп есептеуі жатады. 
Ана тілімізді �з заңдылығымен к�ркейту 
арқылы оның еркін дамуына мүмкіндік 
туғызуымыз керек. Оны кемшін соғып 
жатқан тұстарын дәл анықтап, ж�нге 
келтіру арқылы кемелдендіріп, мемлекет 
тұрғындарының бәріне ортақ ұлтаралық 
тіл деңгейіне жеткізетін мүмкіндікке сай 
жүйелі жұмыстың керек екенін автор еске 
салады.

Сейдін ағамыз мемлекеттік тіліміздің 
ширек ғасыр аралығында �з тұғырына 
к�теріле алмағаны ж�нінде былай-
ша толғанады: «Ара-тұра айтып жүр-
геніміздей, тағдыр тауқыметін к�п тартқан 
халқымыздың сан ғасыр армандап келген 
егемендікке қол жеткізіп, тәуелсіз мем-
лекет құрғанын к�зімен к�ріп, соның 
куәгері болу 80 жастан асқан адам үшін 
зор қуаныш десейші. Сол үшін де �зімді 
шексіз бақытты сезінемін. Ендігі бір 
үлкен арманым – ата-бабамыз қалдырған 
ең қымбат асыл қазынамыз ана тіліміздің 

ғана уәжді болмақ деп есептейді автор. 
Біріншіден, тіліміздің лексикалық 

қазынасын жұтаңдатпай, с�з санын азайт-
пай, керісінше, с�з байлығын сан жағынан 
еселей, молықтыра, кемелдендіре түсу 
жағын қаперде ұстап, ойластырған 
ұтымды. 

Екіншіден, тіліміздің граммати ка-
лық амал-тәсілінің жан-жақты лығымен 
молдығын, морфологиялық құ рылымын 
икемді,  оралымды ету мүмкіндіг ін 
қарастырғанымыз оң нәтиже бермек. 

Үшіншіден,  туған т ілдің дыбыс 
жүйесінің саздылығын, с�здің тұлғалық 
тартымдылығын т�мен детпей,  айтылу 
әуезділігіне нұқсан келтірмей, оны 
ырғақты етіп жетілдіре түсу мүмкіндігін 
есте тұтарымыз белгілі.

Т�ртіншіден, мүмкін қадерінше с�здің 
тұлғалық дербестігін сақтау жағын ескеріп, 
омоним с�здерді к�бейтпей, керісінше, 
азайта түсу де ана тілімізді к�ркейте түспек. 

Бесіншіден, ана тіліміздің туыс 
халықтар тілінен одан әрі алшақтай 
беруіне жол бермей, керісінше, жақындай 
түскені ж�н. 

Алтыншыдан,  ережеге  қатысты 
с�здерді толықтай айқындап, топтау 
арқылы емле ережелерін қолдануда бір 
принципке негізделген бірыңғай жүйелік 
пен сәйкестікті сақтау жағына мұқият 
болсақ.

Жетіншіден, орфографиядағы �зге ріс 
емлені қиындатып, тіл үйре ну шіні шатас-
тырмау жағын есте тұтсақ. 

Сегізіншіден, мүмкін болған тұста 
с�з тіркесімін алмастыратын атауыш 
с�з бен одан туындаған с�з тұлғалары 
с�здік құрамды байытатынын ескеріп, 
мәлім болғанын түгелімен қолданысқа 
енгізгеніміз абзал. 

Тоғызыншыдан, қазақ тілінің с�зжасам 
тәсілінің бірі – екі түбірдің қосылып, бір 
мағынаны білдіріп, біртұтастық қасиетке 
ие ететін біріккен с�здерді де жинап-теріп 
тілімізді байыта, к�ркейте аламыз.

Оныншыдан, тіліміздің дыбыстық, 
лексикалық, морфологиялық құры-
лымының дамып, жетіле түсу  барысында 
үздіксіз  қалыптасып келгендіктен, 
кіріккен атауыш с�з тұлғаларын таң-
даусыз, талғаусыз түгелдей қолданысқа 
енгізу арқылы да тілімізді кемелдендіре 
аламыз. Ғалым қазақ тілін үйренудің 
маңызы мен мәнін, тіл тарихы мен 
ұлт тарихын сабақтастықта зерттеудің 
бағыт-бағдарын, с�здік қордың кеңеюін, 
лексикалық, семантикалық топтардың 

Ал керек болса, Басқұншағыңыз Қазақстанмен 
іргелес жатқан Астрахань облысының бір  ауылы емес 
пе? Осылайша, ойран-асыр ой үстінде жүргенімізде  
«Сол Басқұншақта аталған ауылдан (қазір қала) 
Берлинге дейін жеңіс жүгін сүйреп барған Мишка, 
Машка есімді екі түйеге ескерткіш қойылады екен» 
деген хабар бізге де жетті. «Қазақтың қос �ркешті 
жануарына да мынадай құрмет к�рсетіледі екен 
ғой» деген жүрекжарды ризалық тұла бойымызды 
кеулеп, кәдімгідей тебірентті. Ақыры «Ол қайдағы 
түйелер, соғыста қандай қызметтерде болды? 
Иелері кім?» деген сұрақ мазалап, �ткеннің к�не 
шежірелерін қопардық. <ңгіме т�ркіні былай екен.

1942 жылы Астраханда  28-ші қосалқы армия 
жасақталды. Бірақ соғыс қаруы тым аз, авток�лік, 
басқа да техникалар жоқтың қасы. Жүк таситын 
аттар да жоқ. Артиллериялар мен зеңбіректер, соғыс 
құралдары, азық-түлік пен медициналық заттарды 
тасуға  түйелерді пайдалануға тура келді. КСРО 
Қорғаныс Комитетінің Бұйрығымен Қазақстаннан, 

құрметті бәсекеде т�теп беру қазақ тілінің 
к�геріп, к�ктей беруі үшін ауадай қажет»  
деп атап �ткеніндей, қостілділік ортадағы 
тілдердің �зара салыстырмалы бәсекесі 
– табиғи заңдылық. Одан ешқайда 
қашып құтыла алмаспыз. Басқа ұлт 
�кілдерін айтпағанның �зінде, орыстілді 
қандастарымыздың да арасында қазақ 
тілі заман талабына сәйкес дами алмаған 
деген жаңсақ пікірдің қалыптасуы оны 
үйренуге деген ұмтылысын да тежеп 
келгені белгілі болып отыр. «Казахский 
язык не универсален, вследствие чего и 
не функционален. В силу недостаточного 
лексического богатства он остается не 
готовым для применения в таких сферах 
общественной жизни как парламент, в 
управлении производством. Язык со своей 
бедностью необработанностью лексики, 
противоречивыми правилами, форменной 
и смысловой нестабильностью терминов и 
понятий не готов к универсальному при-
менению во всех сферах жизни общества. 
Современный казахский язык страдает от 
несовершенной грамматики и отсутствия 
интеграции в глобализирующий мир» 
деп  жазыпты бір қандасымыз («Деловая 
 неделя», 27.04.2007). «>кінішке қарай, 
орыс тілінде білім алушы �з қандастарымыз 
осылайша қазақ тілі с�зге жұтаң кедей деп, 
оған мұрнын шүйіріп қарамасын, әзіл-
мысқылға жол бермей, тілімізді құрмет 
тұтып, оны ұлықтап үйренуге деген ынта-
ықыласын кемітпесін, �з тілін �зекке 
теппесін, �з тілінде с�йлегенді намыс 
к�ріп, қор санамасын десек, емлемізді 
ұштай түсудің епетейлі тұстары мен 
тетіктеріне мән берейік» деп топшылайды 
автор. 

Малайзия тәуелсіздік алған жылы 
малай тілін мемлекеттік тіл деп жариялап, 
билік басындағылар тіл ғалымдарына 
а р н а й ы  т а п с ы р м а  б е р і п ,  қ о л д а н у 
 аясын шектеулі малай тілін сұрыптап, 
 сараптап, жүйелеумен қоса тілге  саналы 
түрде ықпал етіп,  оның кемелдене 
түсуі үшін лексикалық, фонетикалық, 
м о р ф о л о г и я л ы қ ,  с т и л и с т и к а л ы қ 
тұрғыдан дамып, �сіп-жетілуіне қажетті 
ізденістерді жүзеге асырыпты. Осындай 
ізгі ізденіс пен шаралар жүзеге аспаса 
қытай мен үндістандық тамилдер ғана 
емес, ағылшын тілді малайлықтардың 
�здері де малай тіліне құлақ аспай кетуі 
мүмкін деген лингвистер дабылы дұрыс 
шешімін тауып, 10-15 жылда мемлекеттік 
тілді тұғырына қондырыпты. Автордың 
айтқанындай, малайлар ел халқының 

50 пайызы ғана. Қазақтар 70 пайыздан 
асып, ел халқының басым к�пшілігін 
құраса да, ондай нәтижеге қол жеткізе 
алмай жүрміз. Бізге де ұраншылдық пен 
науқаншылыққа салынбай, ана тілімізді �з 
заңдылығымен к�ркейту үшін оның еркін 
дамуына мүмкіндік туғызуымыз  керек. 
Оның кемшін соғып жатқан тұстарын 
дәл анықтап, ж�нге келтіру арқылы 
кемелдендіріп, мемлекет тұрғындарының 
бәріне ортақ ұлтаралық тіл деңгейіне 
жеткізетін мүмкіндікке сай жүйелі жұмыс 
керек екені анық.

Т ү р к і т а н у ш ы л а р  қ а з а қ  т і л і н і ң 
таңғажайып қасиеттері туралы айтудай-ақ 
айтып жүр. Олар қазақ тілінің терең ой 
толғанысты қалтқысыз жеткізе алатын 
поэтикалық күш-қуатымен танылған ал-
мас қылыштай �ткір, ауқымы кең, с�здік 
қоры �те бай, морфологиялық құрылымы 
икемді, оралымды да ойнақы, жан-
жақты дамып жетілген, к�ркем де қуатты, 
шұрайлы да шырайлы, әдемі де әуезді, 
қыры мол, сыры терең, бедерлі де бейнелі, 
ұлттық бояуы мен қасиетін, табиғатын 
берік сақтаған, �міршең,  кемелденген, 
тартымды, біртұтас, сыңдарлы ғажап тіл 
екенін айтып келді. Тіліміздің мәнділігі 
мен мазмұндылығы, сыпайылығы мен 
сәнділігі ж�нінен де к�п тілден озық 
тұрғанына �зге ұлт �кілдерімен қоса 
орыстілді �з қандастарымыздың к�зін 
жеткізіп, санасына сіңіру арқылы олардың 
ана тіліне деген қызығушылығы мен 
ықылас қоюына жағдай тудыру алда тұрған 
үлкен де абыройлы міндет екені белгілі. 
Осыған орыстілді қандастарымыздың 
к�зін жеткізу үшін емлеге �згеріс енгізер 
сәттегі к�здейтін басты мақсатымыз – 
к�ңіл к�зін әрірек жүгіртіп, тіліміздің 
тартымдылығын т�мендетіп, табиғилығын 
кемітетін, кем соғар тұстарын ж�нге 
келтіріп барып, шешім қабылдау керек 
екені айдан анық.

>кінішке қарай, таяу уақытқа дейін 
орыс тілі ғана мемлекеттік әрі ресми, 
әрі ұлтаралық тіл болып келді. Қазақ тілі 
бірден-бір мемлекеттік тіл мәртебесін с�з 
жүзінде алғанымен, қодану аясы жағынан 
орыс тілімен теңесе алмады. Қазақ тілі 
зәру тіл болмағандықтан, оны үйренгісі 
келмейтіндер  саны азая  қоймады. 
«Мемлекеттік қазақ тілі  �з елімізде мүшкіл 
хал кешіп отыр. >з тілімізде с�йлей  алмай 
күллі әлемге күлкі болдық» дейді тіл 
жанашырлары. «Мемлекеттік тіліміз 
қандай себеппен жаппай қолданысқа 
енбей, тіл мәселесі түбегейлі шешімін 

дұрыс, анық жазылып шешілген заңы-
мыздың қауқарсыз  болуына бәрінен 
бұрын �зіміз кінәлі шығармыз. «>згелер 
қазақ тілін қайткен күнде де білуге 
міндетті, үйренуге тиіс. Соны с�зсіз 
талап етіп, міндеттеуіміз керек» деп, 
қанша жар салғанымызбен, даңғаза 
айқаймен, солақай ұлтжандылықпен 
қазақ тілінің шарасыз күйін �згерту қиын. 
Үкіметтің қазақ тілінің к�сегесін к�гертем 
 деген ынта-ықыласында кенделік жоқ. 
Жылма-жыл миллиардтаған қаржы 
құйылғанымен, нәтижесі татымды, жемісі 
к�ңілді к�ншіте қоймайтынын автор 
еске алады. Емлені ұштай түсіп, орфо-
графияны жетілдіру арқылы тіліміздегі 
орныққан кемшін тұстарын түзетіп, ж�нге 
келтірмейінше, оны құрмет тұтқызып 
үйретуді ешбір заң жасап бере алмайды. 
Орыстілді қандастарымызды жазғырып, 
кінә артумен болдық. Орыстілділер 
арасында да ұлтжанды, патриот аза-
маттар,  дарынды қаламгерлер, қоғам 
қайраткерлері жетіп артылады. Сондай-
ақ біздің, қазақ тілі ғалымдарының, 
атқарған жұмысында кемшілік жоқ 
па? Қазақ тілін үйренуде ыңғайсыздық 
пен қиындық тудыратын, тіліміздің 
әуезділігіне нұқсан келтіретін тұстарын, 
лексикалық және морфологиялық 
құрылымын жетілдіретін тұстарын 
мүмкіндігіне қарай ескеріп, тілімізді 
к�ркейтуге мән бермеудің кесірінен 
оны құрмет тұтқыза алмадық деп, автор 
мемлекеттік тіл мәселесінің елімізде 
ушығып тұрғанының басты себебін 
 атайды.  Тұтас алғанда бұл күрделі еңбектің 
жарық к�руі жазу практикасындағы ала-
құлалықтан арылуға септігі тиер қазақ тіл 
білімі саласындағы елеулі  табыс. Арнайы 
�ткізілген д�ңгелек үстелге қатысушылар 
ғалымның ұстанымы  бойынша жазылған 
еңбекте автордың ізденісі, тыным-
сыз еңбегі, қазақ тіліне, ұлтына деген 
шексіз сүйіспеншілігі, ұлтты тану дерек-
тері жинақталғанын атап �тті. Барша 
қазақстандықтардың басын біріктіретін 
мемлекеттік тілдің қоғам �мірінің барлық 
саласындағы қолданысын қамтамасыз ету 
– біздің ең маңызды да басты міндетіміз. 
>йткені Қазақстанның әр азаматының 
мемлекеттік тілді жетік меңгеруі – ел 
тұтастығының шынайы бірлігінің  басты 
к�рсеткіші. Жұбан Молдағалиев «Мен 
қазақпын мың �ліп, мың тірілген. 
Ж�ргегімде таныстым мұң тілімен» деп 
сонау 60-шы жылдары айтып кетіпті. 
Мыңдаған жыл ғұмыр кешіп, тағдыр 
тауқыметін к�п тартқан қазақ халқының 
егемендікке қол жеткізудің арқасында 
қазақ тілінің дамып, мемлекеттік тіл 
тұғырына к�теріліп, мәртебісінің биік 
 болатынына иманымыз кәміл. 

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  қ о л д а  б а р 
мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, қазақ 
тілін ел �міріне батылырақ ендіріп, қазақ 
тілі шын мәніндегі мемлекеттік тілге 
айналатын кезді жақындату алдымен �з 
қолымызда екеніне жұртшылықтың к�зі 
жеткендей. Тіл жанашырларының қазіргі 
таңда айтып жүргеніндей, �зіміз құрмет 
тұтпаған тілді ешкім сыйламайды. Халық 
�з тіліне �зі иелік етпесе, тіл мүддесі 
жолында жұдырықтай жұмылып, қалың 
қауым болып күресе алмаса, заңның да 
ана тілімізді кең �рісті етуге құдыреті 
жете бермейтінін �мір к�рсетіп отыр. 
Барлық мәселе ниетте жатқандықтан 
орыстілді қандастарымызға мемлекеттік 
тілді құрмет тұтқызу арқылы ғана ана 
тілін үйренуге  деген ынта-ықылас, 
талап-жігер, құлшыныс пен құлық, 
қызығушылық пен ұмтылыс, талпыныс, 
қажетсіну  тудыра аламыз. Ана тіліміздің 
к�сегесін к�гертуге атсалысып жүрген 
озық ойлы, зерделі  зиялыларымыз, тіл 
мамандары, қаламгерлер – күллі тіл 
жанашырлары кеңесіп, бір мәмілеге 
келіп, ортақ ісімізді дұрыс жолға қоюда 
күш біріктіріп, күрмеуі күрделі мәселені 
зейін қоя зерделеп, орнықты, әділ пікірін 
айтып, ұтымды  жолды табармыз деп 
сенеміз.

Айгүл !МІРБЕКОВА,
 А.Байтұрсынұлы атындағы

 Тіл білімі институты 
лексикология б"лімінің меңгерушісі, 

филология ғылымының кандидаты 
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ТАНЫМДЫҚ ҒЫЛЫМ, 
ТАҒЫЛЫМДЫҚ ЕҢБЕК

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, профес-
сор Сейдін Бизақов 2017 жылы Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруге даярлық 
тұрғысынан «Қазақ тілін көркейтудің оңтайлы тәсілдері» деген тақырыппен жазған 77 беттік 
авторефератын толықтырып, 295 беттік монографиясында жазып,  баспадан шығарып отыр. 
Автордың бұл монографиясын қазақ тілінің емлесіне қатысты дау-дамай, талас тудырған 
тұстары жайында тіл мамандарымен жан-жақты пікір алысып, бір тоқтамға, пәтуаға келіп, 
орфографияны жетілдіру мақсатымен үш дүркін өткізілген дөңгелек үстелдің қорытындысы 
басшылыққа алынған. Мұнда тіліміздің лексикалық, фонетикалық және грамматикалық 
құрылымының даму жолдары, бүгіні мен болашағы жан-жақты сараланыпты.

таппай жатқанына дұрыстап үңіліп, оны 
орнықтырудағы осыншама уақыттағы 
тәжірибемізді зерттеп-зерделеп алуы-
мыз керек дегенге қаламгерлер мына 
т�мендегідей себептерді айтып жүр. Ана 
тіліміздің қолдану аясының �з мәнінде бол-
мауын, қызмет ету қауқарының т�мендігін 
к�п жылғы саяси бұлғалықтың естен 
тандырып, табиғи үрдістен жаңылдырып 
кетуінен деп қана түсіндіретіндер бар. 
Енді егемендік алғанымызға ширек 
ғасырдан астам уақыт �ткеннен кейін 
қазақ тілі мәртебесінің асқақтап, толық 
мәнінде салтанат құра алмағанын кімнен 
к�реміз дейді» Секең. Ғалымның ай-
тып �ткеніндей, орыстілділердің мемле-
кеттік тілді ж�нді меңгере алмағанын 
қайсыбірде қазақ тілін үйретудің әдіс-
тәсілдерінің жолға қойылмағандығының 
салдары деушілердің пікірі шындыққа 
мүлде жанаспайды. >йткені автордың 
 пайымдауынша, тілді үйретудің екі түрлі 
тәсілі бар. Бірі – тілді мәжбүрлеп үйрету. 
Екіншісі – тілді құрмет тұтқызып үйрету. 
30 жыл бойы тілімізді мәжбүрлеп үйрету 
айтарлықтай нәтижеге қол жеткізбеді. 
Ал �зі құрмет тұтатын тілді оқырман кез 
келген оқулықпен-ақ, оншалық тәжірибе 
жинақтамаған оқытушының к�мегімен-ақ 
оқып үйренетінін к�ріп жүрміз.

Қазақ тілін үйренуге ықылас таныт-
пауы ның себебі мемлекеттік тіл мәртебесін 
алған тілге деген �мірлік қажеттіліктің әзір 
туындамай отырғанынан деушілер бар. 
Дегенмен де, қазақ тілін жетік меңгерген 
орыстілділердің лауазымды қызметіне 
араласуы жеңілдейтінін бәрі де біледі емес 
пе. Сондай-ақ қайсыбір қаламгерлердің 
заң түзелмей, тіл түзелмейді деп, бар кінәні 
«Тіл  туралы» Заңдағы қиғаштықтан іздеп, 
заң нормаларындағы қателіктер кінәлі 
деген пікірі де, автордың  пайымдауынша, 
шындыққа  жанаспайды. «Тіл туралы» Заң 
1989 жылы 22 қыркүйекте тәуелсіздіктің 
елең-алаңында қабылданып, ана тіліміз 
жеке-дара мемлекеттік мәртебеге ие 
болды. Ол  кезде қазақтар ел халқының 40 
пайызы ғана болғандықтан,  Елбасымыз 
к � р е г е н д і к   т а н ы т ы п ,  е л і м і з д е г і 
демографиялық жағдай дұрысталғанша 
сабыр сақтап, ел ішіндегі бейбіт те 
ынтымақты тіршілікке, халық татулығына, 
тұрақтылыққа мән беріп, мемлекеттік 
ұйымдар мен басқару орындарында 
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылады деген норма жазылған. 
Тіл мәселесі осылайша  жан-жақты ой-
ластырған құқықтық нормалар арқылы 

шын мәніндегі мемлекеттік тілге айна-
лып, �з тұғырына қонғанының да куәгері 
болсам деген тілек». Бұл – қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына к�шіруге 
даярлық тұрғысынан жазылған тұңғыш 
арнайы еңбек. Бұған дейін тіліміздің аса 
бай, дамып жетілген тіл екенін ғана айтып, 
ал оның кемшін тұстарын ешкім арнайы 
әңгімелеген емес. Қазақ тілін  шынайы 
ғылыми дәйектілікпен шендестіріп, 
оны уақытқа сай дамытып, к�ркейтіп, 
жетілдіріп, емле ережесін ұштай түсу мына 
т�мендегідей мақсатты к�здеп, діттегенде 

�згеруі мен дамуын, с�здіктегі тілдік 
бірліктердің балама атауларының әдеби 
тілге әсерін, қазақ лексикографиясының 
ұтымды түзілуін к�рсете алған. 

Қазақстан шын мәнінде қос тілді 
мемлекет болғандықтан, тілдің беделін 
к�теретін қуатты күштің бастысы – 
�зге ұлт �кілдерімен қоса, әсіресе, �з 
ұрпағымыздың ана тілінің к�л-к�сір 
байлығы мен к�ркемдігін айқын сезініп, 
оған ықылас қоюы екені белгілі. Атақты 
ақынымыз Олжас Сүлейменовтің бір 
с�зінде: «Қуатты орыс тілімен қиын да 

КҮРКІРЕП КҮНДЕЙ ӨТТІ ҒОЙ СОҒЫС...

Қалмақ даласынан, Түркіменстаннан түйелер 
 жинады. 1942 жылдың 3 қыркүйегінде жан-жақтан 
жиналған 350 түйе Т�менгі Басқұншақтан соғыс 
жүріп жатқан майдан даласына аттанды. Бір 
қарағанда, бұл түп-т�ркіні негізінен қазақ даласы-
нан түлеген Ойсылқара тұқымына үлкен сын еді. 

От қаруы ерекше дамыған техника  заманында 
түйені алдыңғы шептегі емес, соңғы шептегі 
ұрысқа пайдаланды. Бірақ соғыстың аты – соғыс, 
оқтың қай бағыттан борайтынын бір құдайдың �зі 
білсін. Оған қоса аталған жануарлармен жұмыс 
істейтіндердің біразы �мірінде түйе к�рмеген 
еуропалық жігіттер еді. Алғашқы күндері оларды 
уақытында азықтандыру, суару, демалдырып, 
жұмысқа пайдалану ерекшеліктерін білмегендіктен 
түйелердің кейбірі аштан, ш�лден �лді, майдан 
 даласында қорғансыз қалды. 

Алғашында қару-жарақ, соғыс техникасымен 
мұздай қаруланған жау солдаттары қаптаған қалың 
түйелі кеңес армиясына кезіккенде адамдармен ісі 

жоқ, құлағы қалқиған «орыс танкілерін» (немістер 
түйелерді солай атаған) құрту үшін жанталасқан. 
<йтсе де, қосарлап жеккенде – 3-4 белді ат тартатын 
немесе авток�ліктер к�теретін 1,5-2 тонналық ауыр 
жүктерді қиналмай сүйреп, 5-6 күн сусыз, жолсыз 
даламен тарта беретін жануарлар аз уақытта кеңес 
жауынгерлерінің сенімді серіктеріне айналды. 

1943 жылдың 3 ақпанында Сталинград қаласы 
жау қолынан азат етілді. Немістер қарсыласа жүріп, 
кейін шегінді. Дала кемелері бар астрахандық 
 сарбаздар Ростов қаласын да жау қолынан  босатты. 
Сал құмын басып, Маныч �зенінен �ту оңай болған 
жоқ. К�п жануардың сүйегі сол жерде қалды. 

Түйенің жүк к�лігі есебіндегі орнын бағалай білген 
әскербасылар оларды бұдан былай астрахандық 
қосалқы полк құрамына ғана емес, басқа  әскери 
құрылымдарға да б�ліп, тарата  бастады. Осылайша, 
түйелер ұзын саны үш мың шақырымдық жолды 
басып, 1945 жылдың 30 сәуіріндегі бозала таңда 
Фашистік Германияның астанасы Берлинге жетті, 
олар сүйреп  келе жатқан ауыр артиллериядан 
Рейхстагқа оқ атылды.  Міне, осындай міндетті 
атқарғандардың бірі – Басқұншақта жасақталған 
полк құрамындағы аға сержант Григорий Нестеров 
пен делбеші Кармалюктің иелігіндегі Мишка және 
Машка есіміндегі қос �ркештілер еді. Калмақ дала-
сынан келген Яшка есімді он жасар атан да Жеңісті 
Берлиннен қарсы алады.

Азғыр бойынан түлеген салмақты сары атан 
(Мишка) мен �зге жанның маңына үйірсектегенін 
ұнатпайтын қара інген (Маша) қос жауынгер 
 Нестеров пен Кармалюктің сенімді серігі  болды. 
Артынша жеңіс жалауы желбіреді. Ерлік  үлгісін 
к�рсеткен ерлер елге оралды, туғандарымен 
қауышты. Бірақ сол бір жеңімпаздар арасында 
басқұншақтық Мишка мен Машканың немесе 
Яшканың үлесі болса да, елге оралғандар ортасында 
олар жоқ-ты. <йтсе де, қаруластары оларды к�шеде 
қалдырмай, алғашында Берлиннің хайуанаттар 
паркінде, кейін Мәскеу зообағында тұрды.

Иә, түйелердің Басқұншақтан Берлинге дейінгі 
жауынгерлік жолдарын к�птеген қаруластары 

тілге тиек етіп, қалам тербеді. Солардың ішінде 
902-ші полктың командирі, Кеңес Одағының 
Батыры Г.Ленев, соғыс ардагерлері Н.Малых, 
В.Усленскийлер бар. 

Осының бәрін ой елегінен �ткізген Басқұншаққа 
іргелес Ахтуба қаласының мэрі, біздің қандасымыз 
Аманғали Наурызбаев бұдан біраз уақыт бұрын 
орталарынан майданға аттанып, жеңіс  сағатын 
жақындатқан сол бір 350 түйенің құрметіне 
ескерткіш қоюды қала тұрғындары құзырына 
ұсынды. Астрахань облысының сол кездегі 
 губернаторы А.Жилкиннің қаперіне берді. Бәрі де 
бұл бастаманы қолдады, құптады. Нақты ұсыныс 
– аталған ескерткіштің Басқұншақ қаласынан 
Берлинге дейінгі әскери қиын-қыстау жолдан 
�тіп, Рейхстагқа оқ жаудырған, жеңіс туының 
желбіреуіне үлес қосқан Нестеров пен Кармалюк 
(ұлты татар) иелігіндегі қос жануарға арналып 
қойылуы керек. Бұдан әрі волгаградтық мүсінші, 
сәулетші және суретші Василий Маринин, Петр 
Солодков, Вадим Жуковтың шығармашылық 
бірлігі арқасында «Басқұншақтан Берлинге дейін. 
Біз жеңдік!» атты кешенді мемориал дүниеге келді. 
Ескерткіш қаланың орталық алаңына қойылыпты. 
Қазір бұл ескерткіш қос �ркешті дала кемелеріне 
арналған бүкілхалықтық ризалық сезім. 

�тепберген !ЛІМГЕРЕЕВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

Біздің бұл дүниені жазуымызға себеп болған мына жай еді. Ана бір жылдары теледидардан «Босату. 
Берлин үшін шайқас» деген фильмді қарап отырдық. Бір сәт зеңбірек сүйреп келе жатқан екі түйені 
көрген кинокейіпкерінің бірі  «Мынау қайдағы түйелер?» деп таңданады. Екіншісі  «Басқұншақтан ғой» 
деп жай ғана жауап береді.
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МЕНІҢ 
АСҚАР ТАУЫМ

Дастан ЖҰМАБЕКҰЛЫ: 

Ә К Е С І  Ж А Қ С Ы  Қ А Н Д А Й - Д Ы . . .
ЖӘДІГЕР

ЕРІКТІЛЕР ЖЫЛЫ

Көненің көзі

Ізгі амал
облысының  Отырар ауданына тойға бардық. 
Тойдан қайтқанда апам Алматыда бір апта жатып, 
ауылға кері қайтты. Мені әке-шешесінің қолында 
болса деген екен, әкем де �з ұясында қалдырғысы 
келіпті. Бұл кезге дейін ауылда к�п баланың ішінде 
�стім. Апам «Ардақты Ана» алтын медалінің иегері 
болды. К�кем Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері 
Омар Кенжалыұлы екеуі 14 баланы тәрбиелеген. 
<кемнен кейін Бейсенбек, Дүйсенбек, Ғалияш, 
Мәрияш, Жұмағазы, Зәлияш, Сәнияш, Фараби, 
Еркебұлан, Айнаш, Гүлбаһрам, Гүлбаршын мен 
Дәурен деген інім болған. Осылардың ішінде 
Бейсенбек пен Дүйсенбек ағаларым, Мәрияш пен 
Айнаш тәтем, Дәурен інім �мірден ерте кетті.

Бір үйден осыншама адамның �мірден �туі ата-
әжеме, әкеме оңай тиген жоқ. <кем соны ойлап, 
үйдегі бар қиыншылықты  мойнына алып, бауыр-
ларын құшағына басып жүрді. Ал 1990 жылдардың 
басында апам мен к�кем араға бір жыл салып 
�мірден �ткенде ауылдағы іні-қарындастарын 
Алматыға к�шіріп әкелді. Ол кезде елдің жағдайы 
мәз емес еді. Ауылда жұмыссыздық, Торғай 
облысының біресе ашылып, біресе  жабылып 
жатқан шағында халық шын мәнінде есеңгіреп 
кетті. Ауыл түгілі, Арқалық сияқты облыс орталық-
тарының жағдайы қиын болды. Міне, сондай 
қиын-қыстау кезде ол бауырларына әкенің ор-
нына әке болып, қамқоршы аға бола білді. Апам-
ның �зі к�зі тірісінде әкемді «Менің Жұмабегім 
маңдайымның жұлдызы ғой» деп  айтып отыратын.

Қалаға ата-анамның қолына келген соң, жыл 
сайын демалыс кезінде ауылға барып тұрдық. <кем 
ауылға жиі-жиі келгенде жанында жүретінмін. 
1985 жылы мектепке барғанда әкемнің т�р б�лмеде 
малдас құрып, жазу-сызуды үйреткені есімде. 
 Содан бері ол маған әке ғана емес, ұстаз да бола 
білді. Тіпті есейіп, еңбекке араласқан шағымда да, 
газетте жұмыс істеп жүргенде де әрдайым бағыт-
бағдар беретін. 

– Тәуелсіздікке дейін қазақ мектебінде бала 
оқыту үлкен мәселе болды ғой. Бұл мәселе сіздің 
отбасыңызда қалай қаралды?

– Иә, мен мектепте де, жоғары оқу орнында 
да қазақ тілінде білім алдым. Біздің ауылдағы 
 мектепте қазақ және орыс сыныптары болған. 
Ата-әжем мені қазақ сыныбына берген. Алматыға 
барғанда да қазақ мектебінің табалдырығын 
 аттадым. Рас, ол кезде қазақ мектептері аз бола-
тын. Дегенмен, біздің отбасымызда баланы қазақ 
 сыныбына береміз бе, орыс сыныбына береміз бе 
деген мәселе к�терілген емес. 

– Ал мамандық таңдауда әкеңіздің ықпалы 
болды ма?

– Жоғары сыныптарда оқып жүргенде саясатқа 
қызығушылығым оянды. Сол кездегі КСРО 
басшыларының теледидардағы с�здерін тыңдап, 
компартияның съездерін қарап жүретінмін. Неге 
екенін білмеймін, сол жиналыстар адамның 
ішін пыстырса да Горбачев пен Ельциннің 

текетіресін, басқа да депутаттардың мінберге 
шығып с�йлегендерін тыңдап отыратынмын. 
Қазір Youtube әлеуметтік желісінен қарасам, к�п 
проблемалар к�терілген екен ғой. Оқуға түсерде 
саясаттану мамандығын таңдадым. <кем менің 
таңдауыма құрметпен қарады. Менің болашағыма, 
мамандығыма �зінің жеке к�зқарасын таңған 
емес. «Ең бастысы �зің қалаған іс болса болды» 
деп қолдау білдіретін. С�йтіп, 1996 жылы Абай 
атындағы Алматы мемлекеттік университетінің 
Халықаралық қатынастар факультетінің саясат-
тану мамандығына оқуға түсіп, оны 2001 жылы 
бітірдім. 

– Жұмабек Кенжалин туралы айтылғанда оның 
үйіндегі жары !лима !бдірахманқызы екеуінің 
"зіндік бір үйлесімділігі туралы әдемі естеліктер 
с"з болады. Ата-анаңыздың танысып, бас құрауы, 
жастық шағы туралы не білесіз?

– Ата-анам Алматыда танысқан. Екеуі де 
 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың түлегі. <кем – 
журналистика, анам филология факультетінде 
оқыған. Екеуі к�п ұзамай к�ңілдері жарасып, 
үйленеді. Қазіргі «К�к базардың» жанындағы 
«<сем» деген мейрамханада үйлену тойы �ткен 
екен. Екеуінің арасындағы махаббат, үйлесім, 
�зара сыйластық, түсіністік – бәрімізге үлгі. 
Ата-анам бір-бірін қабағынан танып, бір-біріне 
қабақ шытпай, 40 жылдай �мір сүрді.  <лі күнге 
дейін анам әкемді сағынады. Екеуі бір адам болып 
кеткен.

Содан бері анам әкемнің курсымен біте 
қайнасып кетіпті. <кем шешемді �те қатты сый-
лайтын еді. Анам да оның қадірін білді. Екеуі �мір 
бойы бір-бірінің қас-қабағына қарап жүрді. <кем 
маған үнемі анама деген ризашылығын білдіріп 
отыратын. «Сенің мамаңа ризамын, балам. Бүкіл 
қиыншылықты бірге к�рдік. >мірдің ыстығына 
да, суығына да шыдап келеміз. Мамаңмен хабарла-
сып, жағдайын біліп тұр. Жарай ма?» деп айтатын. 
Осыны ол соңғы кездері астанаға келген сайын 
жиі айтып кетті.

Анам әкемді �те жақсы түсінетін. Оның 
жұмысына да түсіністікпен қарайтын. Ол �зі к�п 
с�йлемей, әрбір істе әкемді қолдап жүретін. Екеуі 
бір шаруа шықса бәрін ақылдасып шешіп отыра-
тын. Шешемнің �зі де жазу-сызуға жақын болып, 
баспа саласында қызмет етті. <уелі Парламентте, 
одан кейін «Атамұра» баспасында жұмыс істеді.

<кем шаруақор болатын. Ол түздің ғана емес, 
үйдің де шаруасымен айналысып, бәрін �зі реттеп 
жүретін. Мысалы, Панфилов к�шесіндегі №101 
үйде тұрдық. Сол жерде әкем ағайын-туыстың 
бәрін үйге шақырып, дастарқан жайып, к�п қонақ 
күтетін. >зі де қонақжай адам ғой, қай жерде 
жүрсе де ортасын нұрландырып жүретін. Бәрі ол 
кісіні сыйлайтын, құрметтейтін. Ол к�п адамға 
жақсылық жасаған, шарапаты  тиген. <йтеуір 
бәрінің қабағына қарап, мәселесін  шешуге 
 тырысатын. Қасына келген адамның бәрін жақсы 
қарсы алатын. Үлкендерді сыйлады, кішілер де 
оны құрметтеді. 

– Үлкен адамның ұлы болғандықтан, бала 
кезіңізден зиялы қауымның ортасында "стіңіз деуге 
болады. Жұмабек ағайдың жақын достары кімдер 
еді? Үйге кімдер жиі келуші еді?

– <кем ауылдағы сыныптастарымен де, 
Алматыдағы курстастарымен де жақсы  араласты. 
Ауылға барса, алдымен үлкендерге сәлемін беріп, 
достарын аралап жүретін. Ауылдағы ақсақалдар, 
ағалары да: «Біздің Алматыдағы Жұмабегіміз келді 
ғой» деп айтып отыратын. Мен оны  Кенже бай 
атамның, Мылқайдар, Жанайдар, Молдабек, 
Мағаш, Шалабай, Т�лепберген к�келерімнің 
үйлеріне барғаннан білемін. Ауылда  Бейсенбек, 
Мырзағали, Бейсенбай, Нұртас, Мәрібек аға 
сияқты сыныптастарымен �те жақын дос болды. 
>зі еңбекке ерте араласқан ғой, бала кезінен 

сабағын жақсы оқыған, сурет салған, газет-
журналдарға мақалалар, хабарлар жазып тұрған. 
<кемнің 7-сыныпта салған Амангелді Имановтың 
суреті әлі күнге дейін Қайыңды орта мектебінің 
қабырғасында тұр. Оның хабарлары «Қазақстан 
пионері», «Торғай таңы» газеттеріне шығып 
тұрыпты. >зінің ауылы Қайыңды туралы к�п 
 жерге жазды. Солай қоғамдық �мірге белсене, 
еңбекке ерте араласып, ерте есейген. 

Ал курстас достары �те к�п болатын. <сіресе, 
ол Болатбек аға Ормановпен �те жақсы дос болды. 
2007 жылы Болатбек ағамыз қайтқанда қазаны 
�те ауыр қабылдады. Бертінге дейін жан досын 
аузынан тастамады. Астанаға келсе «Қайран, 
Б�кең! Қайран, Қошан! >мірден ерте кеттіңдер 
ғой» деп айтып жүретін.  «Қошан» дегені �зімен 
бірге оқыған Қошан ағамыз. Ол да Болатбек ағадан 
кейін, к�п ұзамай бақилық болды. <кем осы екі 
досын қатты сағынды. 

<кем Сәбит Дүйсенбиев, Қайнар Олжай, 
Талғат Айтбай, Мейрамбек Т�лепберген, Қали 
Сәрсенбай, Абдолла Алтый, Шархан Қазығұл мен 
басқа да курстас достарымен жақсы араласты. 
Кейін әкем Болатбек аға арқылы Есен ағамен 
танысты. Сол кісінің үйімен де жақын араласып 
тұрдық. Ал 2011 жылы «Ақжар» ауданына к�шіп 
барғанда Серік Рәсілов ағамыздың үйімен құдайы 
к�рші болып сыйласып кеттік.

<кемнің ортасы жазушы-журналистер, 
ғалымдар, �нер адамдары болды. Ол Сарбас Ақтаев, 
<бдісағит Тәтіғұлов, Сәбит Досанов, Сауытбек 
Абдрахманов, Қуаныш Сұлтанов, Кенжеғали 
Сағадиев, Серік Үмбетов,  Раушанбек <бсаттаров,  
Сағымбай Қозыбаев,  Марат  Тоқашбаев, 
 Жанболат Аупбаев, Аманхан <лім,  Сабыржан 
Ахметов,  Хамитбек Мұсабаев,  Мақсұтбек 
Сүлеймен,  Жұма-Назар Сомжүрек, Жетпісбай 
Бекболатұлы, Самат Ибраимов,  Нұрт�ре Жүсіп, 
Шәмшидин Паттеев, Жүсіпбек Қорғасбек сияқты 
әріптестерімен жақсы араласқан еді. Осы кісілерді 
к�рсем жұмыста, іссапарда жүретін әкем к�з 
 алдыма келеді. Мен оларды сыйлап, құрметтеймін. 

– «Ана тілі» газетінің Бас редакторы, «Қазақ 
газеттері» ЖШС-ын басқарып тұрған кезінде сізбен 
қазақ басылымдары туралы ойымен б"лісуші ме еді?

– <кем �зі басқарған «Қазақ газеттері» ЖШС-
ның жұмысына да асқан жауапкершілікпен, әрбір 
қызметкеріне жанашырлықпен қараған еді. Оны 
мен әкемнің с�з арасында айтатын әңгімелерінен 
байқайтынмын. Бұл медиахолдингті ол 1999 жылы 
�зі құжаттарын жинап жүріп ашқан. Осы қоғамды 
ашудағы мақсаты сол кездегі журналистердің 
басын біріктіріп, оларды бір шаңыраққа жинап, 
бәріне уақытылы айлығын т�леу, жұмыспен 
қамтамасыз ету болды. Сол кезде қолына қалам 
мен микрофон ұстаған журналистердің арқасына 
ала дорба салып, базар аралап кеткенін білеміз. 
Бұл елде жаппай жекешелендіру саясаты баста-
лып, Үкіметтің айлық пен зейнетақыны айлап 
бере алмай жатқан кезі болатын. Сондай қиын-
қыстау уақытта қазақ ақпарат кеңістігі бірнеше 
газет-журналдың басын бір жерге біріктірген 
құрылыммен толықты. Ол «Қазақ газеттері» 
 деген атау алып, қазіргі тілмен айтсақ, тәуелсіздік 
жылдарындағы тұңғыш медиахолдинг бол-
ды. Осы ұйымда ол күн-түн демей 20 жылға 
жуық уақыт қызмет етті. Сондықтан әкемді ең 
алғашқы медиа-менеджер десем де болады. Сосын 
 жанына Жұмағазы ағамды алды, ол оның туған 
інісі. Жұмағазы ағам Алматыдағы компьютерді 
меңгерген алғашқы маман болды. Қасында 
жүріп қазақтың к�п қыз-жігіттері компьютер 
үйреніп, ары қарай жұмыстарын жалғастырып 
кетті. Мен  «Егемен Қазақстан» газетінде істеп 
жүргенде сол жердегі компьютер орталығындағы 
 қыз-жігіттер «Жұмағазы аға біздің ұстазымыз» 
деп айтып жүретінін �з құлағыммен естідім. <кем 

адамды жақсы танитын. Қасына жұмыс істейтін, 
білікті, білімді адамдарды жинауға тырысатын. 
«Қазақ газеттерін» ашу оңай болған жоқ. Бүкіл 
жарғысын, бағдарламасын жасап, к�п еңбектенді. 
Қасында Бақыт аға <жіғалиев болатын, ол әкемнің 
жүргізушісі. Екеуі к�лікке отырып алып, к�п жерді 
аралады. «Қазақ газеттерін» аяққа тұрғызу үшін 
тынымсыз еңбек етті. 

– Жұмабек Омарұлын  17 жыл демалыссыз 
 жұ мыс істеген, еңбек демалысын алмаған деп 
 жатады. Сол уақыттың бәрінде "мірін, уақытын 
жұ мысқа, қызметке арнаған адам отбасында қандай 
болды? 

– Шынымен, 2001 жылы оқуды бітіріп, 
астанаға кеткенімнен әкемнің бір ай демалыс 
алғанын естімеген едім. Мен 19 жылдан бері 
 Елордада тұрамын. Бірақ еңбек демалысында, 
демалыс күндері Алматыда болатынмын. <кем 
екеуміз әкелі-балалы ғана емес, мен атамның 
қолында �скеннен кейін ол маған іні ретінде 
де қарайтын. Ағалы-інілі ретінде сырласып, 
әңгімелесетінбіз. <кем үй шаруашылығында бәрін 
�зі істеуге тырысатын. Мысалы, маған да, Жандос 
ініме де ұрсып, қатты с�з с�йлемеген. Тек іспен 
ғана тәрбиелейтін. Тәрбиені �з ісімен беретін. 

– !кеңіздің  соңғы сәттеріндег і  арман-
мақсаттары қандай еді?

– <кем 2017 жылдың маусым айында астанаға 
Дүниежүзі қазақтарының құрылтайына келді, 
екеуміз соңғы рет сол кезде к�рістік. <кемді 
әдеттегідей к�лікпен күтіп алып, үйге апарғым 
келген. Ол болса «Мені үйге емес, қонақүйге 
апаршы. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайына 
келдім. Орнымда болмасам ұят болар. Бәрі 
т�лен ген. Үйге баруға үлгеремін ғой, балам» деп 
қонақүйде қалатынын айтты. Бірақ ертеңіне әкем 
шұғыл Алматыға ұшып кетті. Ақпарат министрі 
Дәурен Абаев «Қазақ газеттері» ЖШС-ның 
 жұ мыс тарымен танысуға баратын болған екен. 
<кем соны к�рсетемін, таныстырамын деп жолға 
шығып кетті. 

Сол келгенінде ол маған  «Жарты жылдан 
кейін осы жұмысты қоямын. Келесі жылы бір 
журналды алып, соны жүргізіп, студенттерге сабақ 
беріп, Алматы, Нұр-Сұлтан, Торғай арасында 
жүрсем, маған осы жетеді, басқа арманым жоқ» 
деген еді. Бұдан кейін әкемді к�рмедім. 

Жандос  екеумізге  «Сендер  менің  қос 
қанатымсыңдар, сендерге үміт артамын» деп, 
бізге жақсы тәрбие берді. <кемнің осы тәрбиесінің 
арқасында ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімге 
қатты дауыс к�термей, қатты с�йлемей, ренжіт-
пеуге тырысып жүрмін. Бәрін орны-орнымен 
істеп, ақылмен шешуге тырысамын. 

Біз Қайыңды ауылының 60 жылдық мерей-
тойына бірге баратын болғанбыз. Шілде айының 
басында екеумізге ауылға билет алып қойған едім.  
Бірақ ауылға жалғыз барып келдім. <кем таңертең 
сағат 6.00-де хабарласып, ауырып тұрғанын, 
астанаға бара алмайтынын айтты. Маған «>зің 
барып кел, қалай болғанын толық айтып бересің, 
елге сәлем айт» деді. <кемнің басы жиі ауыратын, 
әдеттегідей аздап демалса жазылып кетеді ғой деп 
ойладым. Ауылдың тойына �зім қатысып қайттым. 
Қайтарымда Арқалыққа жеткенде «Қатты ауырып 
жатыр, Алматыға жет» деген хабар алдым. Соңғы 
рет телефонмен 23 шілде күні кешкі сағат 19.00 
 шамасында с�йлестім. >зі ауырып  жатса да 
 «Ауырма, балам, ауырма!» деп қалды. Келесі күні 
Нұр-Сұлтанда қаралы хабарды естігенде т�беме 
жай түсіп, дүние т�ңкеріліп кетті… 

– !кеңізден алған қандай қасиетті, қандай 
тәлім-тәрбиені "зіңіздің бала-шағаңызға беріп, 
қандай ерекшелігі мен болмысын бойға сіңіргіңіз 
келеді?

– <кем жүрегі таза адам болатын, тазалықты 
ұнататын. >тірік айтуды, �зіне �тірік  айтқан адам-
ды ұнатпайтын. Шыншыл болу керек деп айтатын. 
«Ешкімнің ала жібін аттама, Құдайдың бергенімен 
жүр, тура жүр» деп к�п айтатын. >зі адамды жақын 
тартатын, ағаларын сыйлап, інілеріне қамқор 
болатын. <кенің орны б�лек қой. Абай атамыз 
«Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды к�рсеңіз» деп 
айтады емес пе?! Сол сияқты әкемдей болмасам да, 
оның парасаттылығын, азаматтығы мен мінезін 
бойыма сіңіруге тырысып келемін.

Қазір біз отбасымызбен әкеміздің есімін 
сақтау үшін қолдан келген шаруаны істеп келеміз. 
2017 жылы әкемнің досы әрі әріптесі, журналист, 
публицист Марат Тоқашбаевтың  бастамасымен 
«Серке с�здің сардары» кітабы шықты. Бұл 
жинаққа әкемнің әріптестері,  достары к�п 
естеліктерін жазды. Одан кейін Алматы мен 
Нұр-Сұлтандағы, Түркістандағы, Қостанайдағы, 
 Жангелдин мен Амангелді  аудандарында, 
Арқалық қаласында, �зі туып-�скен Қайыңды, 
Сарыторғай, Қызылжұлдыз елді мекендеріндегі 
мектептер мен кітапханаларға еңбектері тараты-
лып, с�релерге қойылды. Арқалықта Дала �лкесі 
тарихы облыстық мұражайы мен  №2 облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханада әкемнің �мірі 
мен шығармашылығына арналған «Тектілігін 
танытқан тұлға» бұрышы ашылды.

Ал былтыр Алматыда �зі оқыған  әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік универси-
тетінде ректор Ғалымқайыр Мұтановтың қол-
дауымен аталған оқу орны мен Журналис тика 
факультетінің құрылғанына 85 жыл  толуына 
орай Жұмабек Кенжалин атындағы «Ба-
спа және жаңа медиа» оқу-шығармашылық 
зертханасының тұсауы кесілді. Біз осы зертхананы 
ашуға к�мектескен және оған қолдау к�рсеткен 
 ректор Ғалымқайыр Мұтановқа, оның кеңесшісі 
 Бауыржан Жақыпқа, Журналистика факультетінің 
деканы Сағатбек Медеубекұлы мен факультеттің 
ұжымына, барша тілектес ағайынға алғыс айтамыз.  

– !ңгімеңізге рақмет!

!ңгімелескен 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Алматыда Гаухарбек Досыбаев деген ағамыз 
тұрады. �зі атбегі, ісмер, ұсталығы және бар. 
К"ненің к"зі – жәдігерлерді жинап жүретін ұқыпты 
қасиетімен ерекшеленетін к"кеміздің үйінде 
әкесінің "зі жасаған ат әбзелі құйысқан мен 1532 
жылы жасалған т"с сақталыпты. 

Бес жүз жылға жуық тарихы бар т�стің тілі жоқ, 
әттең... <йтпесе, талай оқиғалардан сыр шертер 
еді. Дегенмен, т�с бетіндегі айғыз-айғыз сызықтар 
ғасырлар шежіресін шертіп тұрғандай. Бұл т�стің 
бетінде талай ат әбзелдері мен қару-жарақ соғылып, 
еліміз бен жерімізді қорғау жолында қызмет еткен 
шығар деген ойға қаласың. Бүгінгі бейбіт заманда да 
Гаухарбек ағаның қажетіне жарап тұр. Ұста, шебер 
ұрпақтар бабалар жолын жалғастырса әлі де  қажетке 
жарай берері анық. Қара темірдің қайыспасы даусыз.

Н.АБАЙҰЛЫ

«Қазақконцерт» ұйымының директоры Жеңіс 
Сейдоллаұлы атап �ткендей, �ткен жылдан бастау 
алған «Ұлыстың ұлы күні» әлеуметтік концерттік 
 жобасы к�рермен қауымның сүйіспеншілігіне 
б�леніп, биыл да �зінің жалғасын тапты. «Былтыр 
жоба аясында әлеуметтік тұрғыдан осал жандарға 
қайырымдылық мақсатта концертке тегін билет-
тер табысталып, сыйлықтар берілді. Ал осы жылғы 
«Ұлыстың ұлы күні» жобасының басты жаңалығы – 
«Ізгі амал» сыйлығының берілуі. Бұл сыйлықтарды 
белгілі артистер қайырымдылық жобаларымен айна-
лысатын еріктілерге табыстады. Басқаша айтқанда, 
�нер жұлдыздары игі істерімен танылған нағыз 
жұлдыздарға осындай марапаттарды сыйлады. 2020 
жыл «Волонтер жылы» деп жариялануына байла-
нысты, бұл сыйлықтың табысталуы аса �зекті деп 
білемін. Осы арқылы еріктілердің ерен еңбегі еленіп, 
үлкен мақсаттарға ұмтылуға серпін берілді» деді ұйым 
директоры. Марапатқа ие болғандардың қатарында: 
«Danalyq» отбасылық құндылықтар институты; «Біз 
біргеміз» акциясын бастаған Тұрсынбек Қабатов; 
«Мейірімділер клубы» еріктілер ұйымы; мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған бейімдеу спорт түрлерін 
тегін үйрететін «Жас жауынгер» орталығының 
 басшысы Садық Байымбетов; қайырымдылық 
 жобаларды жүзеге асырып жүрген блогерлер 
 Батыржан Ибрагим, Дәулет Т�леутайұлы және 
к�пшілікке белгілі  «Харекет» қайырымдылық қоры 
бар. «Ұлыстың ұлы күні» телевизиялық жобасы – 
 барша �нерсүйер қауымға музыкалық мәдениетіміздің 
озық үлгілерін к�рсететін үлкен концерт. Концерттік 
бағдарламаға к�рермен сүйіп тыңдайтын халық әндері 
мен  заманауи танымал әндер енген. 

COVID 19 вирусының таралуының алдын алу 
мақсатында мерекелік күндері к�птеген іс-шаралар 
�ткізілмейтіні және қоғамдық орындарда сақтық 
шаралары күшейтілгені мәлім. Осыған  байланысты, 
концертт ік  жоба  аясында  отандық эстрада 
жұлдыздары бос уақытты қалай тиімді �ткізу ж�нінде 
к�рерменге �з кеңестерін жеткізді. Отандық  артистер 
атап �ткендей, қазақстандықтар осы мүмкіндікті 
барынша пайдаланып, бос уақыттарын рухани 
даму, қосымша білім алу, тұлғалық �су бағытында 
жұмсағаны абзал.

Н.БАТЫР

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке 
 қа расты газет-журналдар ұжымы Т.Жүргенов 
атын дағы >нер академиясының ректоры, дәстүрлі 
 ба сылымдардың жанашыры Ақан Жылқышыбайұлы 
<бдуәлиевке туған бауыры 

АМАНБЕКТІҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақ тасып к�ңіл айтамыз.

«Волонтер жылы» аясында 
қайырымдылықпен айна-
лысып жүрген еріктілерге 
«Ізгі амал» сыйлығы берілді. 
Аталған сыйлық ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің қолдауымен 
«Қазақконцерт» ұйымы және «Хабар» 
агенттігінің бірлескен «Ұлыстың ұлы күні» жобасы 
аясында табысталды. Іс-шара «Қазақстан» орталық 
концерт залында көрерменсіз өтсе де, жоба мереке 
күндері телеарналардан тамашалауға ұсынылады. 

әне
н
абар»

– Дастан Жұмабекұлы, әңгімемізді сіздің 
балалық шағыңыздан бастайықшы. Білуімізше, сіз 
де ата-әженің қолында "скен  екенсіз...

– Иә, оныңыз рас. Мен 1978 жылдың 19 
қазанында Алматы қаласында туғанмын. Ол  кезде 
әкем үшінші курстың, анам бірінші курстың 
студенті екен. >здері пәтер жалдап тұрады. Мені 
қырқымнан шығарған соң әжем ауылға алып 
кетеді. С�йтіп, мен он жасыма дейін ата-әжемнің 
қолында �стім. Біздің ауыл – Торғай облысы, 
Арқалық ауданы, Қайыңды совхозы. Осы ауылда 
үшінші сыныпқа дейін оқыдым. 1988 жылдың 1 
қыркүйегінде Алматы қаласындағы №12 қазақ 
мектебіне ауыстым.  Сол жылы сәуір айында апам 
(әжем Ұлмекен Т�ленқызы) екеуміз Алматыға 
келіп, ата-анам, бауырларым бәріміз Шымкент 

«Ана тілі» газетінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында 
2006 жылы осы басылымның Бас редакторы болған, 
қазіргі «Қазақ газеттері» ЖШС-ін (ол кездегі «Қазақ 
газеттері» жабық акционерлік қоғамы) құрып, 
басқарған қоғам қайраткері, медиа-менеджер Жұмабек 
Кенжалиннің еңбегін атамай өту мүмкін емес. Біз 
осы орайда асылдың сынығы, тектінің тұяғы Дастан 
Жұмабекұлы Кенжалинді әңгімеге тарттық. 


